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ACRÓNIMOS

AC - Agricultura de Conservação
ACM - Alto Comissariado para as Migrações
ACS - Agentes Comunitários de Saúde
AKDN – Rede Aga Khan para o Desenvolvimento
AKF – Fundação Aga Khan
AKF (Prt) – Fundação Aga Khan Portugal
AKFM – Fundação Aga Khan Moçambique
AKES – Aga Khan Education Services / Serviços Aga Khan para a Educação
AML – Área Metropolitana de Lisboa
APEI - Associação de Profissionais de Educação de Infância 
CAF – Comunidade Autofinanciada
CBSG - Community-Based Saving Groups / Grupos Comunitários de Poupança
CCC - Conselhos de Coordenação pré-escolar de base Comunitária 
CCDR-LVT – Comissão de Coordenação e Desenvolvimento Regional de Lisboa e Vale do Tejo
CCS Global Fund – Centro de Colaboração em Saúde Global Fund
CDA - Comités de Desenvolvimento da Aldeia
CIG - Comissão para a Cidadania e Igualdade de Género
CITE - Comissão para a Igualdade no Trabalho e Emprego
CLDS – Contratos Locais de Desenvolvimento Social
CML – Câmara Municipal de Lisboa
COrE - Centro Consultivo de Negócios de Cabo Delgado
CPLP - (Comunidade dos Países de Língua Portuguesa)
CRSP (M) - Programa de Apoio ao Desenvolvimento Rural no Litoral de Cabo Delgado – Moçambique
DGE - Direcção-Geral de Educação
DLBC - Desenvolvimento Local de Base Comunitária
DPI - Desenvolvimento da Primeira Infância
ECD - Programa de Educação e Desenvolvimento da Infância
FAMI – Fundo Asilo, Migrações e Integração
FCG – Fundação Calouste Gulbenkian
FCT – Fundação para a Ciência e Tecnologia
FEINPT - Fundo Europeu para a Integração de Nacionais de Países Terceiros
GABIP - Gabinete de Apoio ao Bairro de Intervenção Prioritária
GE – Global Encounters 
IABil - Instituto Agrícola de Bilibiza
IAC – Instituto de Apoio à Criança
IEFP – Instituto de Emprego e Formação Profissional
INR - Instituto Nacional de Reabilitação
ISS, IP - Instituto da Segurança Social
J&J – Johnson & Johnson
K’CIDADE - Programa de Desenvolvimento Comunitário Urbano
ME - Ministério da Educação
MTSS – Ministério do Trabalho e da Solidariedade Social
OSC – Organizações da Sociedade Civil
PEEA - Programa Nacional de Educação Estética e Artística
PIC – Projetos de Inovação Comunitária
PLF - Programa de Literacia Familiar Conto Contigo
PSAKFE - Prince Sadruddin Aga Khan Fund for the Environment
SCML – Santa Casa da Misericórdia de Lisboa
SPARC – Advancing Sexual and Reproductive Health for Women and Girls in Cabo Delgado
UCF - Unidades de Saúde Familiar
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RELATÓRIO DE ATIVIDADES DE 2019

FUNDAÇÃO AGA KHAN
A Fundação Aga Khan (AKF) é uma agência da Rede Aga Khan para o Desenvolvimento (AKDN), que 
reúne um conjunto de instituições que contribuem para a melhoria das condições e da qualidade de vida de 
populações desfavorecidas, em regiões específicas do mundo, independentemente da sua origem, género ou 
religião. A AKF está presente em Portugal desde 1983, inicialmente como uma sucursal da AKF constituída 
ao abrigo do direito Suíço e com sede em Genebra, o que veio a ser alterado em 1996 quando foi constituída 
e reconhecida pelo Decreto-Lei nº 27/96, de 30 de Março como Fundação Portuguesa, com a denominação 
Fundação Aga Khan Portugal (AKF Portugal), com o estatuto de pessoa coletiva de direito privado e utilidade 
pública. Atendendo à atividade concretamente desenvol-
vida pela AKF Portugal, justificou-se a sua equiparação a 
Instituição Particular de Solidariedade Social (IPSS). 

Desenvolve a sua ação através do Programa de Educação 
e Desenvolvimento da Infância (ECD) e do Programa 
de Desenvolvimento Comunitário Urbano – K’CIDADE, 
focando-se no ciclo de vida das pessoas, através da inves-
tigação-ação de soluções inovadoras e sustentáveis nas 
áreas temáticas do desenvolvimento da infância, educa-
ção, sociedade civil, seniores e inclusão económica, atra-
vés de parcerias intelectuais, de recursos e financeiras com 
organizações públicas, privadas e da sociedade civil.

Esse trabalho é feito principalmente através de par-
cerias estratégicas com o Governo, o Patriarcado de 
Lisboa, Universidades, associações profissionais, outras 
Fundações, organizações da sociedade civil e empresas, incluindo iniciativas desenvolvidas no âmbito de pro-
gramas da Comissão Europeia e da Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Económico.

A intervenção da Fundação procura dar resposta a desafios globais e europeus, também presentes em 
Portugal, nomeadamente em temas como os movimentos migratórios, a diversidade e o envelhecimento, que 
requerem uma ação colaborativa e compromissos de longo prazo, articulando-se com a Agenda 2030 e os 
Objetivos de Desenvolvimento Sustentável (ODSs).  

O objetivo continua a ser o de contribuir para desenvolver 
sociedades plurais mais fortes e coesas, através de proces-
sos participativos e da adequação dos serviços e das res-
postas públicas às especificidades de uma população cres-
centemente diversa. 

As principais fontes de financiamento da Fundação são 
as contribuições e donativos efetuados por Sua Alteza o 
Aga Khan, juntamente com o cofinanciamento mobili-
zado através de propostas apresentadas a organizações 
governamentais (incluindo autarquias), instituições euro-
peias, bem como como a outras instituições e fundações 
nacionais e internacionais, para o desenvolvimento de 
projetos de inovação comunitária.

A Rede Aga Khan para o Desenvolvimento tem uma representação em Portugal, conforme Protocolo de 
Cooperação celebrado entre o Governo da República Portuguesa e o Imamat Ismaili publicado no DR – I 
Série A, de 15 de março de 2006. Nesse sentido a Representação da Rede Aga Khan para o Desenvolvimento 
em Portugal procura estreitar relações não só com o Governo de Portugal, mas também com outras 
representações diplomáticas e organismos nacionais e internacionais, para facilitar a melhor concretização 
dos programas, acordos ou colaborações das agências da AKDN em Portugal, ou fora de Portugal, assim 
como o bom estabelecimento das agências que ainda não se encontram a funcionar em Portugal. Entre 
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outras atividades, a AKDN procura prosseguir ou dar início à materialização das iniciativas do Protocolo de 
Cooperação referido no parágrafo anterior, incluindo a sua carta anexa, bem como do:

• Protocolo Internacional de Cooperação entre o Imamat Ismaili e o Ministério dos Negócios Estrangeiros 
de Portugal;

• Protocolo de Cooperação entre a CPLP (Comunidade dos Países de Língua Portuguesa) e a Rede Aga Khan 
para o Desenvolvimento;

• Protocolo de Intenções entre o Governo da República Federativa do Brasil e o Imamat Ismaili;

• Acordo entre a República Portuguesa e o Imamat Ismaili;

• Memorando de Entendimento entre a Universidade Aga Khan e a Universidade Católica Portuguesa;

• Acordo entre a República Portuguesa e o Imamat Ismaili para o Estabelecimento da Sede do Imamat 
Ismaili em Portugal;

• Protocolo de Cooperação em Ciência e Tecnologia assinado entre o Imamat Ismaili e o Ministério da 
Ciência Tecnologia e Ensino Superior para o lançamento de uma iniciativa conjunta destinada ao fortale-
cimento da cooperação académica, científica e tecnológica com países e regiões em desenvolvimento por 
um período de 10 anos através da atribuição de bolsas de investigação em Portugal e em Países de Língua 
Portuguesa em África – Research Initiative.

A AKDN procura igualmente apoiar a Fundação Aga Khan na coordenação com órgãos de soberania e gover-
namentais e colaborar com parceiros institucionais, como o Camões – Instituto da Cooperação e da Língua, e 
o Centro Norte Sul do Conselho da Europa, entre outros.

Conhecimento e portefólio de recursos 
Acrescendo a uma forte capacidade de implementação local, acionando e desenvolvendo parcerias que res-
pondam às necessidades reais das comunidades locais, a Fundação tem vindo a potenciar a sua capacidade de 
inspirar profissionais, decisores e executores de políticas públicas, sistematizando o conhecimento que resulta 
da sua experiência de implementação. Comprometida para com a inovação e o desenvolvimento, a Fundação 
tem vindo a construir recursos e instrumentos - a partir de processos colaborativos e participativos, envol-
vendo parceiros, profissionais e beneficiários e em variados formatos - que permitem que o conhecimento 
gerado se torne acessível a outras organizações aos níveis local, nacional e internacional, podendo ser repli-
cado ou adaptado, contribuindo para a escala das intervenções. 

É já expressivo o conjunto de recursos produzidos, destinados a apoiar as práticas e/ou a formação contínua de 
profissionais de educação e de líderes escolares, técnicos de desenvolvimento social e comunitário e de líderes 
organizacionais, profissionais de saúde, apenas para citar alguns. Outros recursos destinam-se diretamente 
a pessoas com percursos de migração, visando facilitar a sua vida e a navegação pelos serviços existentes, na 
sociedade de acolhimento[1]. 

1   Para saber mais contacte-nos através de akfportugal@akdn.org, através da página da Fundação no Facebook https://www.facebook.com/AKFPortugal/ ou através da plata-
forma moodle https://moodle.akfportugal.com/ .
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No que se refere a publicações, em 2019 damos especial destaque:

Caderno I do Modelo 
Ecológico de 

Desenvolvimento 
Parental para a infância 

(conceção – 6 meses) 

Roteiro multilingue 
de apoio a migran-

tes recém-che-
gados a Lisboa

Brochura multilingue 
de apoio à navegação 

de pessoas com percur-
sos de migração,  pelo 

sistema educativo

Brochuras Ler + Dá Saúde 
Promover atitudes e com-
portamentos das famílias 
que favoreçam a literacia

Estudo de Caso Cultivar res-
postas positivas à diversidade, 

em contextos educativos de 
grande diversidade cultural

No âmbito do 
Programa Gerar.te

No âmbito da acção  
do GAPIB da 

Almirante Rei

Em parceria com o Plano 
Nacional de Leitura

Em parceria com o Global Centre  
for Pluralism (Canadá)  
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A FUNDAÇÃO AGA KHAN EM PORTUGAL
– UM ANO DE CONCRETIZAÇÕES: DESTAQUES DE 2019

AKF TALK

2ª Edição

FORSIGHT 

Parceria com OCDE

80 participantes 

Simpósio AKF da Educação

1ª Edição

120 Participantes

Code for All Sintra

Skills for the Future

20 jovens NEET

competências de 
programação 

80% integração 

40% raparigas

GABIP Almirante Reis

CML – JF Arroios – AKF

(2016 – 2019)

9 projetos

265 ações

80 entidades

3.706 beneficiários diretos

225.260 beneficiá-
rios indiretos

271.212€ mobilizados 
para o território

AKF TALKS | 4 de dezembro @Casa do Impacto | Edição 2019: o conceito das AKF Talks foi criado em 2018, 
durante o Jubileu de Diamante de Sua Alteza o Aga Khan, com o objetivo de introduzir um novo espaço público 
de discussão e debate orientado para a ação, reunindo parceiros da AKF Portugal e outros stakeholders, que 
procura, através de dados recentes e formulação de cenários, aumentar a capacidade dos decisores para 
preparar o futuro do país. Em 2019, em parceria com a Organização para a Cooperação e Desenvolvimento 
Económico (OCDE), a AKF Talk focou-se sobre o Foresight, discutindo-se as tendências globais que moldarão o 
futuro da sociedade.

Simpósio de Educação | 13-14 de maio @Centro Ismaili de Lisboa | Edição 2019. Mudanças societais, trans-
formações educacionais: um diálogo em construção: mais de 120 pessoas participaram num diálogo cons-
truído entre pais, estudantes, professores, executores e decisores de políticas públicas, e investigadores, sobre 
os temas da liderança, da aprendizagem participativa, da governação para um ecossistema sustentável e do 
compromisso global para com o pluralismo. Foi também lançada a iniciativa Schools 2030, da AKDN, um pro-
jeto de investigação longitudinal que se desenvolverá em 10 países ao longo de 10 anos, procurando identificar 
os ingredientes para construir a escola do futuro. 

CODE FOR ALL _Sintra | 29 de julho @Start-Up Sintra |Cerimónia de Graduação da 1ª edição: projeto piloto 
realizado em parceria com a Câmara Municipal de Sintra e com a Academia de Código. Testou uma solução de 
capacitação de jovens NEET (Not in Education, Employment or Training), na área da programação, procurando 
melhorar as suas condições de empregabilidade. Através de um modelo de intervenção que juntou 9 semanas 
de trabalho sobre competências transversais (power-up), com um acompanhamento individualizado de cada 
jovem, e 12 semanas de formação intensiva em programação (bootcamp), conseguiu-se que 16 dos 20 jovens 
participantes transitassem para um emprego qualificado ou retomassem os estudos. Está prevista uma 2ª 
edição para 2020.

GABIP da Almirante Reis | Conclusão da intervenção: numa parceria entre a Câmara Municipal de Lisboa, 
a Junta de Freguesia de Arroios e a Fundação Aga Khan, foram desenvolvidos, ao longo dos 3 anos de duração 
da intervenção, 9 projetos (num total de 265 ações que resultaram em 198 produtos) com a participação de 80 
entidades (públicas e privadas). Foram beneficiadas 3.706 pessoas, alcançando-se indiretamente um total de 
225.260 indivíduos. Para além do financiamento associado à intervenção, foi ainda possível mobilizar para o 
território, o valor de 271.211 Euros.
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Realçamos o trabalho desenvolvido no eixo da 
Interculturalidade, com foco no acesso a serviços de 
saúde e educação por comunidades migrantes, através de 
uma metodologia de construção de recursos informati-
vos, assente na mediação de espaços seguros de relação e 
diálogo entre profissionais dos serviços e tradutores-me-
diadores das comunidades locais. 

Este processo de colaboração e conhecimento mútuo 
permitiu a construção de 5 brochuras em 7 línguas que se 
constituem como produto tangível de um processo cola-
borativo de desconstrução, tanto de conceitos e referên-
cias culturais, como do funcionamento dos sistemas nos 
diferentes contextos geográficos. 

Sistema Nacional de Saúde Planeamento Familiar

 Saúde Materna

Bem-Estar

 Educação até ao 1ºciclo

Destacamos o trabalho desenvolvido na área da Inclusão 
Económica, que replicou as experiências de suporte à cria-
ção de microiniciativas de empreendedorismo migrante 
com foco na valorização das heranças culturais, iniciadas 
em Sintra, culminando na aprovação do projeto BipZip 
CosturArte, em desenvolvimento até setembro de 2020, 
que congrega, num espaço oficinal comunitário, a aqui-
sição de saberes técnicos (componente formativa), com 
a produção a metro e/ou incubação de projetos (compo-
nente empregabilidade/empreendedorismo).

Outros destaques:

• Curso Creating Dialogue em parceria 
com BEKI com 12 parceiros locais

• Secondment de 6 meses com colabora-
dor da Jonhson & Jonhson do Egipto

• Formação agentes multiplicadores 
do IEFP em Diversidade e Inclusão

Fortalecimento de Competências  
(internas e externas)

Blended-learning

• 7 edições do curso Como Mobilizar 
Empresas para Projetos Sociais

• Formação de formadores em 
Pedagogia-em- Participação

Avaliação & Conhecimento

• Avaliação da RedEmprega

• Avaliação Code for All Sintra

• Avaliação Oficinas do Artesanato

• Teorias da Mudança

Outros Eventos

• Lançamento Olá em Português

• Hello Europe com Ashoka e ACM

• Exposição O Devir e o Comum

• Apresentação resultados 
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PROGRAMA DE DESTACAMENTOS | Johnson & Johnson |AKAF Portugal|2018 e 2019: no âmbito da par-
ceria de longa data que a Jonhson & Johnson (J&J) tem com a AKDN a nível global, e desde 2009 com a AKF 
Portugal, temos vindo a acolher desde 2017, por períodos de 6 meses, colaboradores daquela instituição. Um 
colaborador da J&J Egipto apoiou a nossa reflexão sobre o envolvimento com o setor privado, fortalecendo os 
conhecimentos de marketing da nossa equipa. Daqui resultou uma colaboração com a Janssen Portugal no 
âmbito do projeto nacional de capacitação de Cuidadores Formais e Informais de Seniores.

TIS (Título de Impacto Social) | PIPL Programa Integrado de Promoção da Literacia: lançado em 2018, o 
PIPL promove o desenvolvimento profissional de educadores de infância e professores do 1º ciclo. Foca-se no 
final da educação pré-escolar e início do ensino básico. No primeiro ano do projeto (2018/2019) foram abrangi-
dos 42 professores de 2 agrupamentos de escolas e 642 alunos, com 100 horas de formação, tendo sido supe-
rada de 30% para 90% a meta proposta de aumento das competências de literacia das crianças. No segundo 
ano do projeto (2019/2020) serão abrangidos com 150 horas de formação, um total de 66 professores de 4 
agrupamentos de escolas com 1.000 alunos.

EPIM | European Programme for Integration Migration: envolvendo 25 fundações europeias, foi lançado um 
concurso para identificar e apoiar a disseminação e a escala de práticas bem-sucedidas de promoção da inte-
gração de pessoas com percursos de migração. Com uma dotação disponível de 240.000 euros, foram pré-se-
lecionadas 18 de 121 propostas candidatas. 

EXPOSIÇÃO “O Devir do Comum - Arte Participativa, Co-design, Envolvimento Social” | 16 maio-30 junho 
@Évora: no âmbito da parceria com o Centro de História de Arte e Investigação Artística, da Universidade de 
Évora, que resulta das Oficinas de Artesanato desenvolvidas pela área de Inclusão Económica. Esta exposição 
decorreu na Galeria de Exposições da Casa de Burgos, em Évora, com o apoio da Direção-Regional de Cultura 
do Alentejo.  

HELLO EUROPE “Migração e Inovação” | 2 de julho @Centro Ismaili de Lisboa: no âmbito da parceria com 
o Alto Comissariado para as Migrações (ACM) e com a Ashoka Portugal realizou-se um festival que reuniu 
projetos e soluções inovadoras nacionais e internacionais na área da migração, de forma a expandir práticas, 
mudar narrativas e criar oportunidades de inovação social. Vários inovadores sociais estiveram presentes com 
o objetivo de melhorar processo de integração em contexto nacional e valorizar as oportunidades de uma 
sociedade mais plural.

RESEARCH AGREEMENT | Concurso de 30 de abril a 30 de setembro: o Imamat Ismaili, representado pela 
AKDN, e a Fundação para a Ciência e Tecnologia (FCT), lançaram a 2ª convocatória para projetos de investiga-
ção-ação científica e tecnológica. Das 210 propostas recebidas, 204 foram consideradas elegíveis, correspon-
dendo a um universo de 663 parceiros de 32 países. A dotação disponível ascende a 2.500.000 €, permitindo 
que cada projeto seja financiado até um máximo de 250.000 € por um período máximo de 36 meses.

DESTAQUES PROGRAMÁTICOS

Programa de Educação e Desenvolvimento da Infância 

Influenciar a qualidade dos sistemas e instituições, investindo nos profissionais e ecossistemas 
que asseguram bem-estar e aprendizagem, assegurando às crianças um bom começo de vida.

Educação de Infância

Em 2019 celebraram-se os 10 anos da gestão do Centro Infantil de Olivais-Sul (CIOS) pela Fundação. De entre 
as atividades promovidas para assinalar a efeméride contam-se um estudo sobre produção de energia solar, 
a participação aumentada das famílias na atividade do centro infantil, incluindo os seniores e o alargamento 
da rede de parceiros do CIOS, na comunidade envolvente (com 12 novos parceiros). Destacam-se ainda, entre 
muitas outras conquistas:
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No âmbito da literacia familiar

• a formação de formadores em pedagogia-em-participação: 19 profissionais de 7 organizações (via 
blended-learning);

• a formação de 308 professores e professores bibliotecários no âmbito do Conto Contigo, com apresenta-
ções em 8 eventos científicos;

• a formação em contexto de 75 educadores (Alcochete, Coimbra, Porto);

• a produção das Brochuras Ler + Dá Saúde (ver acima) que chegarão a 300 USF ao longo dos próximos 2 
anos;

No âmbito da intervenção com amas e outros cuidadores 

• 109 amas e 10 instituições de enquadramento envolvidas na formação de amas, e produção de novos 
recursos de supervisão da sua intervenção;

• 22 profissionais formados no âmbito do projeto transnacional VALUE;

No âmbito da promoção da parentalidade

• contributos para a estratégia a 10 anos do grupo de trabalho das competências parentais, no âmbito do 
Plano de Desenvolvimento Social de Lisboa;

• novos recursos produzidos no âmbito do Gerar.te (ver acima) para apoiar a escala através do sistema 
nacional de saúde.

Educação

Assegurar um ambiente intercultural, sucesso escolar e redução do abandono precoce para munir 
crianças e jovens com conhecimentos, capacidades, atitudes e valores ao longo da sua vida.

Enquadradas pelo objetivo preconizado para a área da Educação, destacamos algumas conquistas:

• O Simpósio de Educação (ver acima nos Destaques)

• A conclusão da intervenção piloto, no âmbito da Rede de Escolas para a Educação Intercultural (REEI), 
em parceria com o Alto Comissariado para as Migrações e o Ministério da Educação - Direcção-Geral de 
Educação (DGE); 

• A integração na equipa transnacional do Programa Schools 2030 (ver acima nos Destaques);

• A participação ativa no projeto “The Future We Want” da OCDE

• O convite da Câmara Municipal de Lisboa para gerir a Medida 1 do Programa Secundário para Todos, que 
envolve 8 agrupamentos de escolas e uma escola não agrupada, em áreas e contextos prioritários de 
intervenção, na cidade de Lisboa.
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Programa de Desenvolvimento Comunitário Urbano – K’CIDADE
O K’CIDADE congrega, na sua consecução, um conjunto de temas estruturantes para concretizar uma 
intervenção pluridisciplinar e complementar. 

Sociedade Civil

Fortalecer competências, responsabilidades, legitimidade e sustentabilidade de organizações
legitimidade e sustentabilidade de organizações da sociedade civil e redes através de 
abordagens inovadoras para desafios sociais, em contextos urbanos heterogéneos.

Na concretização do objetivo temático, destacaram-se as seguintes conquistas:

• O lançamento de um curso de estudos pós-graduados em desenvolvimento comunitário, em parceria com 
a Universidade Católica do Porto;

• A implementação do curso “Creating Dialogue”, em parceria com o BEKI (Berliner Kita-Institut für 
Qualitätsentwicklung) envolvendo profissionais de 12 organizações parceiras, públicas e da sociedade 
civil;

• A formação de 280 profissionais do IEPF – Instituto de Emprego e Formação Profissional, na utilização do 
Toolkit “Diversidade e Inclusão”, ministrada pela Fundação, no âmbito de um acordo de colaboração entre 
aquela entidade e a Carta Portuguesa para a Diversidade;

• O convite endereçado pelos Municípios de Sintra e de Lisboa para o desenvolvimento de 6 Contratos 
Locais para o Desenvolvimento Social;

• A realização de 7 edições do curso “Como Mobilizar Empresas para Projetos Sociais”, em blended-learning, 
envolvendo 125 participantes de 70 organizações que servem mais de 36.000 beneficiários;

• O convite endereçado pelo Município de Oeiras, para o desenvolvimento de um projeto de 2 anos, de capa-
citação de 45 jovens líderes da comunidade. Os processos de diagnóstico participativo e de projetos de 
inovação comunitária, envolveram mais de 1.000 beneficiários diretos. 

Seniores

Abordar o fenómeno do envelhecimento demográfico na Europa para com-
bater a solidão, valorizar os seniores (ativo), aumentar a participação e for-
talecer redes formais e informais de prestação de cuidados

Procurando concretizar o objetivo traçado para a intervenção com seniores na comunidade, destacaram-se as 
seguintes conquistas:

• Renovação da parceria com a Johnson & Johnson para o fortalecimento das competências dos cuidadores 
formais e informais de seniores;

• Desenvolvimento, conjuntamente com o Município de Sintra, do Plano Municipal para o Envelhecimento 
Ativo, Saudável e Inclusivo, através de um processo de Human Centered Design, que abrangeu cerca de 90 
profissionais e 170 seniores;

• Celebração de um Memorando de Entendimento com a Santa Casa da Misericórdia do Porto para a intro-
dução de metodologias participativas nos serviços de apoio a seniores;

• Reforço da participação dos seniores na comunidade através de 4 encontros intermunicipais envolvendo 
mais de 200 seniores, apoio a 7 grupos de interesses (envolvendo um total de 85 seniores) e apoio à criação 
da rede de cuidadores informais da freguesia de Queluz.
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Inclusão Económica

Melhorar as condições de vida (subsistência) através de integração económica e inclusão  
financeira, aumentando as competências para garantir o emprego e promovendo o autoemprego.

A concretização deste objetivo produziu um conjunto de resultados de que destacamos:

• Concretização do projecto “Code for All” (ver Destaques). Compromisso do Município de Sintra relativa-
mente à replicação do modelo, tendo em vista potenciar a integração laboral de jovens NEET no concelho;

• 69 artesãos com percursos de migração, testaram e fortaleceram novas técnicas de produção coletiva/
colaborativa e novos produtos, em resposta a 4 encomendas de clientes corporativos, reduzindo custos de 
produção e complementando o seu rendimento;

• A Rede para a Empregabilidade de Sintra abrange 7 das 9 freguesias do concelho; as 7 redes para a empre-
gabilidade de Lisboa abrangem 19 das 24 freguesias da cidade (75%). O movimento de transição da lide-
rança das redes já foi iniciado.

Destaca-se ainda a intervenção “Vidas Plurais”, a decorrer em parceria com Centro Padre Alves Correia (CEPAC) 
e a Cooperativa Largo, Residências, co-financiado pelo Fundo para o Asilo, a Migração e a Integração (FAMI). 
Esta iniciativa dinamiza atividades e ferramentas de integração de nacionais de países terceiros (NPT), tendo 
abrangido até ao momento cerca de 1204 NPT (688 H e 516 M) na região metropolitana de Lisboa. 

2019 EM NÚMEROS – 80.674 BENEFICIÁRIOS
Em termos geográficos, a intervenção da AKF Portugal situa-se na Grande Lisboa (Oeiras, Lisboa e Sintra), no 
Grande Porto, existindo também intervenções de âmbito nacional. Nesses territórios procuramos trabalhar 
de forma integrada as diferentes áreas temáticas.

Distribuição dos beneficiários por zona geográfica Distribuição dos beneficiários por áreas temáticas

No ano de 2019, a AKF Portugal trabalhou com 233 organizações da sociedade civil. Nos diferentes territórios, 
o valor monetário mobilizado pelas associações de base local e grupos comunitários, com o apoio técnico da 
Fundação, perfez um total de 388.406 Euros. 

Financiamento 
publico

372 406  
Euros

Financiamento 
privado

16 000 
Euros
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COM QUEM TRABALHAMOS
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A FUNDAÇÃO AGA KHAN EM MOÇAMBIQUE 
A Fundação Aga Khan Moçambique (AKFM) tem vindo ativamente a implementar as suas atividades na 
Província de Cabo Delgado, desde 2001, através do seu Programa de Desenvolvimento Rural no Litoral (CRSP), 
uma iniciativa programática assente em diversas temáticas, que procura intervir nas causas fundamentais da 
pobreza e do subdesenvolvimento no norte de Moçambique.   O CRSP opera atualmente em dezassete dis-
tritos de Cabo Delgado, embora a AKFM tenha também presença significativa em Nampula. O foco das suas 
ações concentra-se nos 5 distritos chave, nomeadamente, Ibo, Macomia, Meluco, Metuge e Quissanga.

Em 2019, dois grandes eventos climatéricos assolaram Moçambique deixando um terrível rasto de destruição; 
os ciclones Idai e Kenneth, que atingiram respetivamente as Províncias de Sofala e de Cabo Delgado. Esta é a 
primeira vez, desde que há registo, que dois ciclones tropicais fortes atingiram Moçambique durante a mesma 
estação. No seu conjunto, provocaram mais de 600 mortos e um número estimado de 1,25 milhão de pessoas 
em situação de pobreza extrema.

A presença do movimento de insurgência em Cabo Delgado, que se observa em crescendo, desde o final de 
2017, tem condicionado e colocado grandes desafios à implementação de todos os projetos da AKFM, dificul-
tando a consecução das metas, bem como a circulação e a presença nos distritos mais a norte da Província de 
Cabo Delgado.

O programa da AKFM centra a sua atividade num conjunto de projetos, de que se destacam, seguidamente, as 
mais significativas realizações.

Educação Vocacional / Agricultura
Programa de Melhoria e Modernização do Instituto Agrário de Bilibiza

Financiado pela Embaixada da Noruega; Camões, Instituto da Cooperação e da Língua; Embaixada do Japão

A AKFM assinou um convénio de 10 anos para gerir, fora do âmbito do CRSP, e em parceria com o Governo de 
Moçambique, o Instituto Agrário de Bilibiza (IABil) - uma instituição de nível médio vocacionada para a forma-
ção técnico-profissional no distrito de Quissanga, Província de Cabo Delgado. A AKFM apoia o IABil através de 
um conjunto de investimentos, refletidos num projeto global e integrado, que visa desenvolver e contribuir 
para:

• O reconhecimento da capacidade técnico-pedagógica de formação, produção, extensão e intervenção do 
IABil, ao nível nacional, por outras instituições académicas e pelas empresas do ramo;

• O reconhecimento da competência profissional, capacidade de inovação e atitude proativa dos graduados 
e estudantes do IABil, por parte das empresas empregadoras e de instituições provinciais e nacionais de 
Ciência e Tecnologia;

• A criação de um ambiente aprazível e democrático na instituição, que promova a confiança entre os vários 
intervenientes no processo de ensino-aprendizagem, no âmbito da comunidade escolar;

• A diversificação das iniciativas de geração de rendimento, bem como, a promoção de uma maior consciên-
cia para as vantagens de uma gestão integrada das associações comunitárias de produção;

Realizações principais:

• 32 professores formados com Certificado B, curso requerido por lei para lecionar o nível médio do Ensino 
Técnico Profissional (ETP) em Moçambique;

• Todos os formadores aprofundaram as áreas técnicas relacionadas com os módulos vocacionais dos cur-
sos de agropecuária, florestas e fauna bravia, e as especializações em agricultura geral, silvicultura e ges-
tão florestal, e extensão e fomento pecuário, em vigor no IABil;

• A Associação de estudantes do IABil passou a ter voz na gestão escolar, vendo assim reforçada a sua liderança;

• As infraestruturas do Campus foram ampliadas, especializadas, adequadamente mobiladas e equipadas, 
para globalmente atenderem às exigências do processo de ensino-aprendizagem dos cursos de agrope-
cuária, florestas e fauna bravia;

• Foram estabelecidos 10 apiários com 200 colmeias em 10 Comunidades de 4 distritos para produção e 
processamento de mel com mercado assegurado.
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Educação 
DECIPE - Desenvolvimento Integral da Criança em Idade Pré-Escolar

Financiado pelo Ministério da Educação e Desenvolvimento Humano, através de fundos do Banco Mundial

Em 2019, os esforços da AKFM continuaram a dirigir-se para a Educação e Desenvolvimento da Primeira 
Infância, com a implementação do projeto de Desenvolvimento Integral da Criança em Idade Pré-Escolar, em 
53 aldeias de Chiúre e 17 aldeias de Macomia, em Cabo Delgado. Tratou-se do último ano de implementação 
desta iniciativa. As atividades desenvolvidas foram predominantemente de (i) transferência de competên-
cias, via capacitação dos comités de coordenação comunitária, feita aos níveis central, provincial, distrital e 
local e (ii) entrega formal ao Governo, das 70 escolinhas comunitárias e dos recursos e equipamentos a estas 
associados.

Realizações principais:

• Capacitação contínua de 70 Comités de Coordenação Comunitária (CCC) (53 de Chiúre e 17 de Macomia) 
que asseguram a gestão comunitária das escolinhas comunitárias. Estes comités têm, no total, 700 mem-
bros, dos quais 143 são mulheres; 

• Desenvolvimento de 6 módulos de capacitação e correspondentes ferramentas facilitadoras da transfe-
rência de competências a nível central, provincial, distrital e local; 

• Capacitação contínua de 257 facilitadores das escolinhas, dos quais 75 são mulheres;

• Ações desenvolvidas nas escolinhas comunitárias, abrangendo 4.552 crianças de Chiúre e Macomia, entre 
os 4 e os 5 anos de idade. Porém, atendendo aos efeitos do movimento de insurgência que, entretanto, 
afetou as aldeias de Macomia, de onde as populações fugiram, não foi possível continuar a intervenção 
que até aí vinha sendo desenvolvida com as 1.138 crianças inscritas no início do ano e com quem ainda a 
AKFM trabalhou. Assim sendo, o projeto conseguiu fechar o ano de 2019 com a participação ativa de 3.414 
crianças (1.520 rapazes e 1.797 meninas) de Chiúre;

• Foram executadas as obras de manutenção e apetrechamento das 70 escolinhas comunitárias abran-
gidas pelo projeto, todas entregues ao Governo. O ciclone Keneth deixou as suas marcas nas escolinhas 
edificadas em Macomia, e, como já se disse, com a fuga das populações por força da ação dos insurgentes, 
o trabalho com as crianças das aldeias afetadas, não prosseguiu.

Programa de Bolsas de estudo

Financiado por MITSUI CO.

Tendo em vista contribuir para o crescimento da capacidade de produção agrícola na Província de Cabo 
Delgado, durante o ano de 2019, a AKFM continuou a implementar o projeto de bolsas de estudo destinada 
aos alunos do ensino secundário da Província, com os resultados mais promissores, prestando assistência aos 
bolseiros do programa e assegurando o bom desempenho dos mesmos.  Em resultado disso seis (6) estudan-
tes fizeram a recolha de dados para os seus trabalhos de fim do curso, esperando-se que defendam as teses e 
venham a graduar-se no ano de 2020.

Sociedade Civil
A AKFM procura contribuir para uma sociedade civil fortalecida e vibrante capaz de influenciar políticas que 
favoreçam, nas comunidades, uma qualidade de vida sustentável. A AKFM implementa esta componente, 
abordando a sociedade civil a dois níveis:

1. ao nível comunitário, apoiando a formação, constituição e consolidação de Comités de Desenvolvimento 
da Aldeia (CDA), um tipo de organização de base comunitária composto por pessoas localmente reconhe-
cidas pela sua capacidade de influência nas comunidades, em aspetos-chave do desenvolvimento local;

2. ao nível nacional, disseminando e escalando as melhores abordagens através do Programa “JUNTOS!” 
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SPACE II

Financiado pelo Mecanismo de Apoio à Sociedade Civil (MASC)

Realizações principais:

• Estabeleceram-se e mantiveram-se em funcionamento 69 CDAs (49 em Mocímboa da praia, Cabo 
Delgado, e 20 em Eráti, Nampula), compostos por 1.163 membros (dos quais 34,6% são mulheres);

• Foram lançadas 25 novas iniciativas de desenvolvimento de cariz empreendedor, tais como, moageiras, 
bancas de vendas de produtos, culturas de rendimento agrícola, venda de carvão, venda de hortícolas, 
entre outras) por 20 CDA’s no Distrito de Eráti;

• Outras 6 CDAs do distrito de Eráti foram subvencionadas com 270.000.00 meticais (cerca de 3.700€) para 
o desenvolvimento das suas iniciativas comunitárias, também elas de empreendedorismo; 

• Foi iniciada a abordagem de articulação / integração dos CDAs nas actividades implementadas pelos pro-
jetos AQCESS, CCS, ECD e do IABil, nos Distritos de Metuge, Macomia e Meluco.

JUNTOS! Uma plataforma de fortalecimento da Sociedade Civil

Financiado pela Fundação La Caixa

O “JUNTOS!” é uma iniciativa inovadora de fortalecimento da capacidade das OSC que procura de forma ativa e 
participativa trazer perspetivas novas para abordar os desafios enfrentados por estas, quer no que se refere ao 
seu desempenho e sustentabilidade organizacional, quer no que diz respeito à eficácia e sustentabilidade das 
suas intervenções nas comunidades que servem. A fase 3 desta iniciativa, que visa contribuir para uma socie-
dade civil mais eficaz, sustentável e inclusiva, iniciou-se em Dezembro de 2018, tendo previsto o seu término 
para Março de 2021.

Realizações principais:

• Dos 6 cursos em vídeo previstos no âmbito da iniciativa global de blended-learning (aprendizagem mista 
que combina lições em vídeo online e sessões presenciais) foi possível desenvolver 5 localmente;

• Foram previstos e concretizados 8 cursos em vídeo, no âmbito da capacitação/ aprendizagem das OSC 
locais (efeito multiplicador); 

• Estes resultados visam contribuir para a propriedade local da criação e administração de cursos de forta-
lecimento organizacional, baseados no uso da aprendizagem mista;

• 1.816 beneficiários, dos quais 1.056 mulheres e 760 homens, participaram nos vários cursos administrados 
com recurso à aprendizagem mista; 

• 232 pessoas, representando 130 organizações subdivididas em OSC, organizações do sector privado, do 
sector público, incluído embaixadas e agências de cooperação e desenvolvimento, participaram em 2 
encontros de referência, conforme havia sido previsto para o ano 2019. O primeiro encontro, com 102 par-
ticipantes de 60 organizações, abordou a temática da filantropia corporativa olhando para oportunidades 
e o segundo encontro, com 130 participantes representando 70 organizações, abordou debruçou-se sobre 
“Conteúdo Local”, perspetivando de que forma os diferentes sectores podem aprender e contribuir para a 
legislação neste âmbito, que está a ser criada.

Agricultura
AMECANE (Amendoim, Caju e Negócio)

Financiado pela Helvetas Swiss Intercooperation 

A HELVETAS Swiss Intercooperation e a PAKKA em colaboração com AKFM iniciaram o projeto AMECANE 
cujo foco de intervenção se prende com a sustentabilidade dos sistemas de produção e envolvimento dos pro-
dutores do sector familiar.



22

Realizações principais:

• Aquisição de 250 colmeias distribuídas pelos diferentes beneficiários do projeto, com base nos critérios 
pré-estabelecidos;

• Introdução da Aflasafe, um novo produto usado na cultura de amendoim, para diminuir o nível de fungos 
que produzem aflatoxinas nas plantas;

• Promoção do uso de tecnologias pós-colheita, na cultura de amendoim (construção de 65 secadores sola-
res Tipo A, 5 dos quais em Campos de Demonstração de Resultados (CDR) e 60 réplicas em outros campos).

• Massificação da gestão integrada, na cultura do Cajueiro (limpezas; podas e controlo do oídio nos cajueiros 
com Biospray); 26.600 plantas limpas e podadas e 33.795 tratadas através do regime orgânico.

• 6 Grupos de produtores iniciam venda grupal da castanha produzida, arrecadando 2 meticais por quilo-
grama acima do preço do mercado local.

• Formação de 20 provedores de serviços e 75 extensionistas, em técnicas agrícolas e metodologias de 
extensão. 

Saúde
AQCESS - Acesso aos Cuidados de Qualidade Através do Fortalecimento do Sistema de Saúde

Financiado pelo Global Affairs Canada (GAC)

A AKFM está a implementar o projeto de Acesso aos Cuidados de Qualidade Através do Fortalecimento do 
Sistema de Saúde com o objetivo único de contribuir para a redução da mortalidade materna e infantil:

• Melhorando a prestação dos serviços essenciais de saúde às mulheres grávidas, mães lactantes e crianças 
menores de 5 anos;

• Aumentando o nível de conhecimento, atitudes e práticas (KAP) das mulheres e homens nas comunida-
des, sobre assuntos ligados a saúde materna, neonatal e infantil e deste modo aumentar a demanda/pro-
cura aos serviços saúde disponíveis;

• Disseminando e partilhando a informação e evidências dos resultados alcançados na área da saúde 
materna neonatal e infantil, com os parceiros interessados, ao nível comunitário, distrital, provincial, 
nacional e internacional. 

• O projeto está presente em 6 distritos de Cabo Delgado, nomeadamente, Mocímboa da Praia, Meluco, 
Metuge, Quissanga, Macomia e Ibo.

Realizações principais:

• Foi concluída a graduação do segundo grupo de enfermeiras de Saúde Materna Infantil (26), perfazendo 
um total de 57 o número de enfermeiras de SMI formadas com o financiamento através do AQCESS;

• Foi concluída a reabilitação e ampliação do bloco da maternidade do Centro de Saúde de Metuge-sede;

• Encontra-se já em construção o novo bloco de maternidade do Centro de Saúde de Quissanga-sede;

• Foi distribuído material médico-cirúrgico para as 27/32 maternidades apoiadas pelo AQCESS;

• Realizaram-se 341 clínicas móveis, beneficiando 100.973 utentes (63% mulheres) nos distritos-alvo;

• Foi apoiada a realização de 72 reuniões mensais de discussão de dados (6 por distrito por mês);

• Foi apoiada a realização de 24 supervisões trimestrais, sendo 18 intra-distritais e 6 inter-distritais;

• Foram emitidos 2.127 spots radiofónicos, sendo 1.731 na Rádio Moçambique e 396 na Rádio Comunitária 
de Mocímboa da Praia. Realizaram-se 2 debates radiofónicos, um em cada uma destas duas estações 
radiofónicas, sobre temas ligados a saúde da mulher.

• Foram distribuídos 1.879 bonés e 1.879 t-shirts aos trabalhadores comunitários de saúde, num total de 
3.731 incentivos.
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TB/HIV - Reforço da resposta nacional a tuberculose e HIV e SIDA

Financiado pelo Centro de Colaboração em Saúde (CCS)

O ano de 2019 foi, também, marcado pela implementação do projeto de reforço à resposta nacional ao HIV/
SIDA e Tuberculose (TB), com a meta de contribuir para o ponto de inflexão da TB e para o fim da epidemia de 
SIDA em Moçambique, até 2030.

Objetivos do projeto:

• Contribuir para a redução em 33% de novas infeções pelo HIV (diminuição de aproximadamente 36.000 
pessoas em 2016 para aproximadamente 24.000 pessoas até 2020);

• Contribuir para a redução de mortes relacionadas com o HIV (incluindo as de pacientes com TB) em 33%, 
de aproximadamente 244 / 100.000 em 2016 para aproximadamente 165 / 100.000 até 2020;

• Contribuir para a redução das taxas estimadas de infeção pelo VIH de mulheres seropositivas, de 11,1% em 
2016 para menos de 5% em 2020;

• Contribuir para uma redução anual de 5% até 2020, da incidência de TB de 551 / 100.000 observada em 
2015 (Relatório Global da TB da OMS de 2015);

• Contribuir para a redução da taxa de mortalidade por tuberculose de 74 / 100.000 verificada em 2015, 
para aproximadamente 63 / 100.000 em 2020 (Relatório Global da TB da OMS de 2015);

• O projeto está a ser implementado nas Províncias de Cabo Delgado e Niassa. Nesta última Província a 
implementação assenta num consórcio com a Associação Progresso.

Realizações principais:

• 6.825 contatos de tuberculose rastreados na comunidade; 

• 1.503 casos notificados de tuberculose, identificadas na comunidade;

• 879 crianças com idade inferior a 5 anos foram sinalizadas como estando em contacto com pacientes 
com TB que iniciaram tratamento profilático com Isoniazida. São crianças que vivem no mesmo agregado 
existindo risco de contágio por falta de condições de prevenção, em situações de habitabilidade muito 
precárias;

• pacientes com HIV-SIDA reintegrados no tratamento anti-retroviral;

• 101 casos sinalizados de violação de direitos humanos sobre doentes com HIV-SIDA ou com TB, com quei-
xas de pacientes relativamente à forma como são tratados e à falta de condições adequadas aos cuidados 
de que necessitam, nos serviços de saúde; 

• 53 Casos de violação de direitos humanos resolvidos, através da sensibilização das autoridades sanitárias, 
para que as pessoas afetadas, sejam alvo de tratamento digno, não discriminatório e tenham acesso a 
condições de isolamento e tratamento adequadas, na medida do possível.  

SPARC - Fortalecimento de Parcerias para a Promoção dos Direitos e Saúde Sexual e Reprodutiva (SDSR)

Financiado pelo Global Affairs Canada (GAC)

Trata-se de um projeto de cinco anos (2018-2023), dirigido a adolescentes e mulheres em Cabo Delgado, que 
se encontra a ser implementado em seis distritos prioritários, nomeadamente, Mueda, Muidumbe, Nangade, 
Namuno, Balama e Montepuez. 

O objetivo final do SPARC é o de contribuir para a melhoria da saúde sexual e reprodutiva (SSR) através:

• Da melhoria da qualidade de prestação de serviços de SSR; 

• Do aumento da procura e uso de serviços de SSR, o que requer um ambiente em que parceiros, famílias e 
comunidades valorizem o poder de decisão de mulheres e raparigas; e

• Maior uso de informações sobre SDSR sensíveis ao género por parte dos principais interessados para 
tomada de decisão baseada em evidências.
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Principais realizações:

• Foi desenvolvido o plano de implementação do projeto incluindo o plano do ano 1 e orçamentação; 

• Foram realizados os estudos qualitativo de género e quantitativo de baseline;

• Elaborada a estratégia de igualdade de género e draft das estratégias de MERL e SBCC; 

• Elaborado o plano de construção, incluindo a avaliação ambiental de 10 (de 12) centros de saúde que irão 
receber reabilitação e/ou construção;

• Projeto lançado com a presença do GAC, AFKC, AKFM e pessoas chave do Governo e comunidade.

Desafios Do Programa Nos Vários Projetos
O contexto particular de Moçambique coloca vários desafios transversais à intervenção da fundação, dos 
quais se destacam os seguintes:

• Ausência de uma rede eficaz de transportes comunitários limita o acesso aos cuidados de saúde por parte 
de mulheres grávidas, lactantes e crianças;

• O baixo nível de literacia na Província, nas mulheres em particular, condiciona os esforços empreendidos 
pelos projetos;

• Extensas áreas geográficas a serem percorridas pelos vários colaboradores que trabalham nos projetos;

• A necessidade de melhorar a articulação entre as estruturas comunitárias, o sector privado, o Governo, e 
OSC.
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BALANÇO
Do período findo em 31 de dezembro de 2019 

Expresso em Euros

RUBRICAS Notas 2019 2018

Ativo não corrente

Ativos fixos tangíveis 5 12.864.307 13.790.770

Outros créditos a receber 7 11.922.658 6.861.410

24.786.965 20.652.179

Ativo corrente

Inventários 8 - 56.843

Estado e outros entes públicos 6 7.991 491.696

Outros créditos a receber 7 3.945.953 3.738.382

Diferimentos 10 14.305 17.142

Outros ativos financeiros 11 12.658.592 10.153.906

Caixa e depósitos bancários 11 6.780.305 3.619.749

23.407.146 18.077.719

Total do ativo 48.194.111 38.729.898

FUNDO S PATRIMO NIAIS  

Fundos 16.795.134 16.795.134

Reservas 16.095.306 14.312.638

Outras variações nos fundos patrimoniais 129.218 93.952 

Resultado líquido do período 9.055.266 1.782.668 

Total do fundo de capital 12 42.074.925 32.984.392

PASSIVO   

Passivo corrente

Fornecedores 9 274.289 426.508

Estado e outros entes públicos 6 200.751 147.211

Diferimentos 10 1.866.506 1.579.651

Outras dívidas a pagar 13 3.777.640 3.592.135

6.119.187 5.745.505

Total do passivo 6.119.187 5.745.505

Total dos fundos patrimoniais e  do passivo 48.194.111 38.729.898

FUNDO S PATRIMO NIAIS E PASSIVO

ATIVO

Lisboa, 30 de junho de 2020

   

 O Presidente do Conselho Nacional O Diretor Executivo O Contabilista Certificado

 Carim Jafar Karim Merali Karim Shamsudin
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DEMONSTRAÇÃO DOS RESULTADOS POR NATUREZA 
Do período findo em 31 de dezembro de 2019 

Expresso em Euros
RENDIMENTOS E GASTOS Notas 2019 2018

Vendas e serviços prestados 14 330.650 2.514.204
Subsídios, doações e legados à exploração 15 14.525.404 12.988.713
Custo das mercadorias vendidas e das matérias consumidas 16  (56.843) (116.442)
Fornecimentos e serviços externos 17  (3.407.325) (15.344.212)
Gastos com o pessoal 18  (5.413.671) (4.863.065)
Aumentos/reduções de justo valor 11 3.006.963 (610.253)
Outros rendimentos 19 10.813.578 11.543.916
Outros gastos 20  (9.861.679) (3.322.281)

Resultado antes de depreciações, gastos de financiamento e impostos 9.937.078 2.790.579 

Gastos / reversões de depreciação e de amortização 5  (1.008.351)  (1.041.789)

Resultado operacional (antes de gastos de financiamento e impostos) 8.928.727 1.748.790 

Juros e rendimentos similares obtidos 21 126.541 33.878

RESULTADO LÍQUIDO DO PERÍODO 9.055.266 1.782.668 

Lisboa, 30 de junho de 2020

   

 O Presidente do Conselho Nacional O Diretor Executivo O Contabilista Certificado

 Carim Jafar Karim Merali Karim Shamsudin
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DEMONSTRAÇÃO DAS ALTERAÇÕES NOS FUNDOS 
PATRIMONIAIS
Do período findo em 31 de dezembro de 2019

Expresso em Euros

Fundos Reservas

Outras 
variações nos 

fundos 
patrimoniais

Resultado 
líquido do 

período

Total dos 
Fundos 

Patrimoniais

A 1 de janeiro de 2018 16.795.134 10.843.349 (125.503) 3.594.791 31.107.772 

Alterações no período
Diferenças de Conversão de Dem. Financeiras - - 93.952 - 93.952 
Aplicação do resultado líquido - 3.594.791 - (3.594.791) - 

3.594.791 93.952 (3.594.791) 93.952 

Resultado líquido do período 1.782.668 1.782.668 

Resultado extensivo - 3.594.791 93.952 (1.812.123) 32.984.392 

Operações com instituidores no período
Subsídios, doações e legados - - - - - 

A 31 de dezembro de 2018 16.795.134 14.312.638 93.952 1.782.668 32.984.392 

Alterações no período
Diferenças de Conversão de Dem. Financeiras - - 35.266 - 35.266 
Aplicação de resultados - 1.782.668 - (1.782.668) - 

- 1.782.668 35.266 (1.782.668) 35.266 

Resultado líquido do período 9.055.266 9.055.266 

Resultado extensivo - 1.782.668 35.266 7.272.598 9.090.532 

Operações com instituidores no período
Subsídios, doações e legados - - - - - 

A 31 de dezembro de 2019 12 16.795.134 16.095.306 129.218 9.055.266 42.074.925 

Lisboa, 30 de junho de 2020

   

 O Presidente do Conselho Nacional O Diretor Executivo O Contabilista Certificado

 Carim Jafar Karim Merali Karim Shamsudin
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DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA
Do período findo em 31 de dezembro de 2019 

Expresso em Euros
RUBRICAS 2019 2018

Fluxos de caixa das atividades operacionais - método direto
Recebimentos de Fundadores, outras agências e utentes 17.605.109 14.252.230 
Pagamentos a fornecedores  (3.926.548)  (16.483.118)
Pagamentos ao pessoal  (5.367.207)  (4.854.468)
Caixa gerada pelas operações 8.311.353  (7.085.356)
Pagamento/recebimento do imposto sobre o rendimento
Outros recebimentos/pagamentos  (6.397.168) 9.613.019 

Fluxos de caixa das atividades operacionais 1.914.185 2.527.663 

Fluxos de caixa das atividades de investimento
Pagamentos respeitantes a:
Ativos fixos tangíveis  (510.639)  (118.182)
Empréstimo concedido  (5.061.248)  (4.390.530)
Recebimentos provenientes de:
Ativos fixos tangíveis 9.100.000 - 
Juros e rendimentos similares 105.990 14.162 

                                               Fluxos de caixa das atividades de investimento 3.634.103  (4.494.550)

Fluxos de caixa das atividades de financiamento
Recebimentos provenientes de:
Financiamentos obtidos - - 
Outras operações de financiamento - - 
Pagamentos respeitantes a:
Financiamentos obtidos - - 
Juros e gastos similares - - 
Outras operações de financiamento - - 

Fluxos de caixa das atividades de financiamento - - 

Variação de caixa e seus equivalentes 5.548.288  (1.966.887)
Efeito das diferenças de câmbio 116.954 103.692 
Caixa e seus equivalentes no início do período 13.773.655 15.636.850 

Caixa e seus equivalentes no fim do período 11 19.438.897 13.773.655 

Lisboa, 30 de junho de 2020

   

 O Presidente do Conselho Nacional O Diretor Executivo O Contabilista Certificado

 Carim Jafar Karim Merali Karim Shamsudin
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NOTAS ÀS DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS EM 31 DE 
DEZEMBRO DE 2019 
O presente Anexo, relativo ao período económico que termina a 31 de dezembro de 2019 procede à compilação 
das divulgações que a Fundação Aga Khan Portugal (incluindo a sua sucursal em Moçambique) considera que 
deve ser relatada, face ao exigido pelo normativo que lhe é aplicável, as NCRF-ESNL.

Nota 1. Identificação da Entidade
A Fundação Aga Khan Portugal (“Fundação”) é uma pessoa coletiva de direito privado e utilidade pública, cons-
tituída em 1983, com sede no Centro Ismaili, Av. Lusíada, 1, 1500-650, tendo por objetivo a criação de soluções 
inovadoras e sustentáveis para problemas que inibem o desenvolvimento social, cultural e económico.

A Fundação Aga Khan Portugal foi criada como uma filial da Fundação Aga Khan em Genebra, tendo-se tor-
nado uma fundação portuguesa, instituída por tempo ilimitado, com a promulgação do Decreto-Lei n.º 27/96 
de 30 de março. A 9 de dezembro de 1997, o artigo 4º, parágrafo 1 dos Estatutos foi alterado através do Decreto-
Lei 377/97, equiparando a Fundação a uma Instituição Particular de Solidariedade Social.

Por sua vez, a 1 de janeiro de 2001, a Fundação Aga Khan Portugal criou uma sucursal em Moçambique 
(Fundação Aga Khan Moçambique – AKFM) a qual desenvolve atividades de caráter geral que coincidem com 
os fins estatutários da Fundação em Portugal.

A Fundação Aga Khan dispõe de uma página de internet com o seguinte endereço www.akdn.org/portugal  na 
qual são apresentadas informações acerca das suas atividades de âmbito nacional e internacional.

Estas demonstrações financeiras foram aprovadas pelo Conselho de Administração na reunião de 11/05/2020. 
É opinião do Conselho de Administração que estas demonstrações financeiras refletem de forma verdadeira 
e apropriada as atividades da Fundação, bem como a sua posição e performance financeira e fluxos de caixa. 

Nota 2. Referencial contabilístico de preparação das demonstrações financeiras
2.1 Bases de preparação

As demonstrações financeiras da Fundação foram preparadas de acordo com o regime de Normalização 
Contabilística para as Entidades do Setor Não Lucrativo (SNC-ESNL), conforme disposto no Decreto-Lei nº 
36-A/2011, de 9 de março, o qual faz parte integrante do Sistema de Normalização Contabilística (SNC), apro-
vado pelo Decreto-Lei n.º 158/2009 de 13 de julho, ambos com a redação dada pelo Decreto-lei n.º 98/2015, de 
2 de junho. O SNC-ESNL é regulado pelos seguintes diplomas: 

• Aviso nº 8259/2015 de 29/07 – Norma Contabilística e de Relato Financeiro para as Entidades do Sector 
Não Lucrativo (NCRF-ESNL); 

• Portaria nº 218/2015 de 23/07 – Código de Contas específico para as Entidades do Sector Não Lucrativo 
(CC-ESNL); 

• Portaria nº 220/2015 de 24/07 – Modelos de Demonstrações Financeiras aplicáveis às Entidades do Sector 
Não Lucrativo.

A preparação das demonstrações financeiras em conformidade com a normalização contabilística para enti-
dades do sector não lucrativo requer o uso de estimativas, pressupostos e julgamentos críticos no processo da 
determinação das políticas contabilísticas a adotar pela Fundação, com impacto significativo no valor conta-
bilístico dos ativos e passivos, assim como nos rendimentos e gastos do período de reporte.   

Apesar de estas estimativas serem baseadas na melhor experiência do Conselho Nacional e nas suas melho-
res expetativas em relação aos eventos e ações correntes e futuras, os resultados atuais e futuros podem dife-
rir destas estimativas. As áreas que envolvem um maior grau de julgamento ou complexidade, ou áreas em 
que pressupostos e estimativas sejam significativos para as demonstrações financeiras são apresentadas na 
Nota 3.12.
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2.2 Derrogação das disposições da normalização contabilística para entidades do sector não lucrativo 
(ESNL)

Não existiram, no decorrer do exercício a que respeitam estas demonstrações financeiras, quaisquer casos 
excecionais que implicassem diretamente a derrogação de qualquer disposição prevista pela normalização 
contabilística para entidades do sector não lucrativo (ESNL).

2.3 Comparabilidade das demonstrações financeiras 

As demonstrações financeiras da Fundação Aga Khan Portugal relativamente ao exercício findo em 31 de 
dezembro de 2019 foram preparadas no pressuposto da continuidade das operações, a partir dos registos con-
tabilísticos e respetivo suporte documental, mantidos de acordo com a legislação em vigor.

No exercício de 2019, de acordo com o disposto no Decreto-Lei n.º36-A/2011, de 9 de março e na portaria 
105/2011, de 14 de março, as demonstrações financeiras da Fundação continuaram a ser preparadas de acordo 
com a normalização contabilística para entidades do sector não lucrativo (ESNL).

A partir do exercício de 2015 todas as operações efetuadas pela Fundação Aga Khan Moçambique bem como os 
seus ativos e passivos, passaram a ser integrados nas demonstrações financeiras da Fundação Aga Khan Portugal. 

Nota 3. Principais políticas contabilísticas 

As principais políticas de contabilidade aplicadas na elaboração das demonstrações financeiras são as que 
abaixo se descrevem. Estas políticas foram consistentemente aplicadas a todos os exercícios apresentados, 
salvo indicação contrária.

3.1 Ativos fixos tangíveis

Os ativos tangíveis encontram-se valorizados ao custo deduzido das depreciações acumuladas e eventuais 
perdas por imparidade. 

O custo de aquisição inclui o preço de compra do ativo, as despesas diretamente imputáveis à sua aquisição e 
os encargos suportados com a preparação do ativo para que se encontre na sua condição de utilização. 

Os custos subsequentes incorridos com renovações e grandes reparações, que façam aumentar a vida útil, ou 
a capacidade produtiva dos ativos são reconhecidos no custo do ativo. 

Os encargos com reparações e manutenção de natureza corrente são reconhecidos como um gasto do período 
em que são incorridos. 

Os custos a suportar com o desmantelamento ou remoção de ativos instalados em propriedade de tercei-
ros serão considerados como parte do custo inicial dos respetivos ativos quando se traduzam em montantes 
significativos. 

As vidas úteis estimadas para os ativos fixos tangíveis mais significativos são conforme se apresenta:

Classe de Bens Anos

Edifícios e Outras Construções 20

Mobiliário de ecritório 8

Equipamento Administrativo 4-5

Equipamento Informático 3-4

Equipamento de Transporte 4

Activo Fixo Intangível 3
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As vidas úteis dos ativos são revistas em cada período de relato financeiro, para que as depreciações pratica-
das estejam em conformidade com os padrões de consumo dos ativos. Alterações às vidas úteis são tratadas 
como uma alteração de estimativa contabilística e são aplicadas prospectivamente. 

Sempre que existam indícios de perda de valor dos ativos fixos tangíveis, são efetuados testes de imparidade, 
de forma a estimar o valor recuperável do ativo, e quando necessário registar uma perda por imparidade. O 
valor recuperável é determinado como o mais elevado entre o preço de venda líquido e o valor de uso do ativo, 
sendo este último calculado com base no valor atual dos fluxos de caixa futuros estimados, decorrentes do uso 
continuado e da alienação do ativo no fim da sua vida útil. 

Os ganhos ou perdas na alienação dos ativos são determinados pela diferença entre o valor de realização e o 
valor contabilístico do ativo, sendo reconhecidos na demonstração dos resultados.

3.2 Imparidade de ativos  

Os ativos com vida útil finita são testados por imparidade sempre que eventos ou alterações nas condições envolven-
tes indiquem que o valor pelo qual se encontram registados nas demonstrações financeiras não seja recuperável.

Sempre que o valor recuperável determinado é inferior ao valor contabilístico dos ativos, a Fundação avalia se 
a situação de perda assume um carácter permanente e definitivo e, se for esse o caso, regista a respetiva perda 
por imparidade. Nos casos em que a perda não é considerada permanente e definitiva, é feita a divulgação das 
razões que fundamentam essa conclusão.

O valor recuperável é o maior entre o justo valor do ativo deduzido dos custos de venda e o seu valor de uso. 
Para a determinação da existência de imparidade, os ativos são alocados ao nível mais baixo para o qual exis-
tem fluxos de caixa separados identificáveis (unidades geradoras de caixa).

Quando há lugar ao registo ou reversão de imparidade, a amortização e depreciação dos ativos são recalcula-
das prospectivamente de acordo com o valor recuperável.

3.3 Ativos e Passivos financeiros

O Conselho Nacional determina a classificação dos ativos e passivos financeiros, na data do reconhecimento 
inicial de acordo com a NCRF 27 – Instrumentos financeiros.

Os ativos e passivos financeiros podem ser classificados/mensurados como:

(a) Ao custo ou custo amortizado menos qualquer perda por imparidade; ou

(b)  Ao justo valor com as alterações de justo valor a ser reconhecidas na demonstração dos resultados.

A Fundação classifica e mensura ao custo ou ao custo amortizado, os ativos e passivos financeiros: i) cujo prazo 
seja à vista ou tenham maturidade definida; ii) cujo retorno ou reembolso seja de montante fixo, de taxa de juro 
fixa ou de taxa variável correspondente a um indexante de mercado; e iii) que não possuam nenhuma cláusula 
contratual da qual possa resultar a alteração do valor nominal e do juro acumulado, como sejam os emprés-
timos concedidos e obtidos, contas a receber e a pagar (clientes, fornecedores e outros devedores e credores, 
etc.) e instrumentos dos Fundos patrimoniais bem como quaisquer contratos derivados associados, que não 
sejam negociados em mercado ativo ou cujo justo valor não possa ser determinado de forma fiável.

Os ativos financeiros que não cumprem com as condições para serem mensurados ao custo amortizado ou os 
ativos financeiros que constituem instrumentos de Fundo patrimoniais cotados em mercado ativo, contratos 
derivados e ativos financeiros detidos para negociação, bem como os passivos financeiros remanescentes, são 
classificados e mensurados ao justo valor. As variações de justo valor são registadas nos resultados do exercí-
cio, exceto no que se refere aos instrumentos financeiros derivados que qualifiquem como relação de cober-
tura de fluxos de caixa, casos em que são registadas em Fundo patrimoniais.

A Fundação avalia a cada data de relato financeiro a existência de indicadores de perda de valor para os ativos 
financeiros que não sejam mensurados ao justo valor através de resultados. Se existir uma evidência objetiva 
de imparidade, é reconhecida uma perda por imparidade na demonstração dos resultados.
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Os ativos financeiros são desreconhecidos quando os direitos ao recebimento dos fluxos monetários origina-
dos por esses investimentos expiram ou são transferidos, assim como todos os riscos e benefícios associados 
à sua posse. Os passivos financeiros são desreconhecidos quando se extinguem, isto é, quando a obrigação 
estabelecida no contrato é liquidada, cancelada ou expira.

3.4 Outras contas a receber 

A rubrica de outras contas a receber é reconhecida inicialmente ao justo valor, sendo subsequentemente men-
surada ao custo amortizado, deduzido de ajustamentos por imparidade (se aplicável). 

As perdas por imparidade das contas a receber são registadas, sempre que exista evidência objetiva de 
que os mesmos não são recuperáveis conforme os termos iniciais da transação. As perdas por imparidade 
identificadas são registadas na demonstração dos resultados, em “Imparidade de dívidas a receber”, sendo 
subsequentemente revertidas por resultados, caso os indicadores de imparidade diminuam ou desapareçam. 

3.5 Caixa e equivalentes de caixa

O caixa e equivalentes de caixa incluem caixa, depósitos bancários, outros investimentos de curto prazo de 
liquidez elevada e com maturidades iniciais até 3 meses e descobertos bancários. Os descobertos bancários 
são apresentados no balanço, no passivo corrente, na rubrica “financiamentos obtidos”, e são considerados na 
elaboração da demonstração dos fluxos de caixa, como caixa e equivalentes de caixa.

3.6 Inventários

Os inventários são valorizados ao menor entre o custo de aquisição e o valor líquido de realização. Os inven-
tários são reconhecidos inicialmente ao custo de aquisição, o qual inclui todas as despesas suportadas com a 
compra, até à entrada em armazém. Para efeitos de valorização das saídas de armazém, a empresa utiliza o 
custo médio ponderado.

3.7 Locações 

Eventuais locações de ativos fixos tangíveis, relativamente às quais a Fundação detém substancialmente 
todos os riscos e benefícios inerentes à propriedade do ativo são classificados como locações financeiras. São 
igualmente classificadas como locações financeiras os acordos em que a análise de uma ou mais situações 
particulares do contrato aponte para tal natureza. Todas as outras locações são classificadas como locações 
operacionais.

As locações financeiras são capitalizadas no início da locação pelo menor entre o justo valor do ativo locado 
e o valor presente dos pagamentos mínimos da locação, cada um determinado à data de início do contrato. A 
dívida resultante de um contrato de locação financeira é registada líquida de encargos financeiros, na rubrica 
de Empréstimos. Os encargos financeiros incluídos na renda e a depreciação dos ativos locados, são reconhe-
cidos na demonstração dos resultados, no período a que dizem respeito.

Nas locações operacionais, as rendas a pagar são reconhecidas como custo na demonstração dos resultados 
numa base linear, durante o período da locação.

3.8 Subsídios

O rédito dos subsídios deve ser mensurado pelo justo valor da retribuição recebida ou por a receber, a qual, em 
geral, é determinada por acordo entre a entidade e os seus financiadores. Estes montantes são registados na 
demonstração dos resultados na rubrica “Subsídios, doações e legados à exploração”.

O rédito inclui somente os influxos brutos dos contributos para o desenvolvimento das atividades presentes e 
futuras da entidade recebidos e a receber pela entidade.

As comparticipações financeiras atribuídas pelo fundador são destinadas a fazer face às despesas da atividade 
da Fundação. São registadas na rubrica de “Subsídios, doações e legados à exploração” no período a que respei-
tam, independentemente da data do seu recebimento.
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3.9 Rédito

O rédito é mensurado pelo justo valor da retribuição recebida ou por receber, compreendendo os montantes 
faturados nas prestações de serviços líquidos de impostos sobre o valor acrescentado, abatimentos e descon-
tos. Quando o influxo de dinheiro ou equivalentes de dinheiro for diferido, o justo valor da retribuição pode ser 
menor que a quantia nominal, sendo a diferença reconhecida como rédito de juros.

O rédito da venda de produtos é reconhecido quando: i) o valor do rédito pode ser estimado com fiabilidade; ii) 
é provável que benefícios económicos fluam para a Fundação Aga Khan Portugal; e iii) parte significativa dos 
riscos e benefícios tenham sido transferidos para o comprador. 

O rédito da prestação de serviços, no âmbito do evento Celebrações do Jubileu de Diamante, é reconhecido 
com base no período do mesmo, uma vez que a prestação de serviços não está associada à execução de ativi-
dades específicas, mas à prestação contínua do serviço durante o evento.

3.10 Gastos e rendimentos

Os gastos e rendimentos são registados no período a que se referem, independentemente do seu pagamento 
ou recebimento, de acordo com o princípio contabilístico da especialização dos exercícios, independente-
mente da data/momento do seu pagamento ou recebimento. Os gastos e rendimentos cujo valor real não seja 
conhecido são estimados. As diferenças entre os montantes recebidos e pagos e os correspondentes réditos e 
gastos são reconhecidas como ativos ou passivos, se qualificarem como tal.

3.11 Imposto sobre o rendimento

A Fundação, na qualidade de instituição de utilidade pública, encontra-se isenta do pagamento de imposto 
sobre o rendimento (ver nota 1), com exceção de algumas rubricas no âmbito das atividades desenvolvidas 
pelo Departamento Global Encounters. 

3.12 Principais estimativas e julgamentos apresentados

As estimativas e julgamentos com impacto nas demonstrações financeiras da Fundação são continuamente 
avaliados, representando à data de cada relato a melhor estimativa do Conselho Nacional, tendo em conta o 
desempenho histórico, a experiência acumulada e as expectativas sobre eventos futuros que, nas circunstân-
cias em causa, se acreditam serem razoáveis.

A natureza intrínseca das estimativas pode levar a que o reflexo real das situações que haviam sido alvo de 
estimativa possam, para efeitos de relato financeiro, vir a diferir dos montantes estimados. As estimativas e os 
julgamentos que apresentam um risco significativo de originar um ajustamento material no valor contabilís-
tico de ativos e passivos no decurso do exercício seguinte são as que seguem:

Imparidade

A determinação de uma eventual perda por imparidade pode ser despoletada pela ocorrência de diversos 
eventos, muitos dos quais fora da esfera de influência da Fundação, tais como: a disponibilidade futura de 
financiamento, o custo de capital, bem como por quaisquer outras alterações, quer internas quer externas, à 
Fundação.  

A identificação dos indicadores de imparidade, a estimativa de fluxos de caixa futuros e a determinação do 
justo valor de ativos implicam um elevado grau de julgamento por parte do Conselho Nacional no que respeita 
à identificação e avaliação dos diferentes indicadores de imparidade, fluxos de caixa esperados, taxas de des-
conto aplicáveis, vidas úteis e valores residuais.

Provisões

A Fundação analisa de forma periódica eventuais obrigações que resultem de eventos passados e que devam 
ser objeto de reconhecimento ou divulgação.

A subjetividade inerente à determinação da probabilidade e montante de recursos internos necessários para 
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o pagamento das obrigações poderá conduzir a ajustamentos significativos, quer por variação dos pressupostos 
utilizados, quer pelo futuro reconhecimento de provisões anteriormente divulgadas como passivos contingentes.

Devedores e credores por acréscimos 

A determinação dos acréscimos a reconhecer na demonstração dos resultados de cada exercício é definida 
de acordo com o melhor julgamento do Conselho Nacional, considerando a informação existente à data bem 
como o conhecimento histórico obtido.

3.13 Saldos e transações em moeda estrangeira

Os itens incluídos nas demonstrações financeiras estão mensurados na moeda do ambiente económico em 
que a Fundação opera (moeda funcional), o euro. As demonstrações financeiras da Fundação e respetivas 
notas deste anexo são apresentadas em euros.

As transações em moeda estrangeira são convertidas em Euros utilizando taxas de câmbio que se aproximam 
das taxas oficiais vigentes à data das respetivas operações. 

As diferenças de câmbio, favoráveis e desfavoráveis, originadas pelas diferenças entre as taxas de câmbio em 
vigor na data das transações e aquelas em vigor na data das cobranças ou pagamentos, ou à data do balanço, 
são registadas como ganhos ou perdas na demonstração dos resultados do exercício.

As cotações utilizadas para conversão de saldos expressos em moeda estrangeira, foram como segue: 

Moeda 2019 2018
USD 1.1234 1.145

3.14 Conversão de demonstrações financeiras de sucursal estrangeira

A Fundação tem uma sucursal em Moçambique a qual elabora as suas demonstrações financeiras utilizando 
uma moeda distinta do Euro. Os elementos incluídos nas demonstrações financeiras da referida sucursal são 
mensurados utilizando o Dólar dos Estados Unidos (USD). As demonstrações financeiras são apresentadas em 
euros, sendo esta a moeda funcional e de relato da Fundação. 

Os ativos e passivos das demonstrações financeiras da sucursal de Moçambique são convertidos para euros 
utilizando as taxas de câmbio existentes à data do balanço. Os rendimentos, gastos e fluxos de caixa des-
sas demonstrações financeiras são convertidos para euros utilizando a taxa de câmbio média verificada no 
período. A diferença cambial resultante da conversão é registada no capital próprio na rubrica “Outras varia-
ções no capital próprio – diferenças de conversão de demonstrações financeiras”. 

As cotações utilizadas para conversão para euros das demonstrações financeiras da sucursal de Moçambique 
foram as seguintes: 

Dólar dos Estados Unidos (USD)                                         31/12/2019 31/12/2018
Câmbio médio do período 1.12 1.18
Câmbio do fim do período        1.12 1.15

3.15 Eventos Subsequentes

Os eventos após a data do balanço que proporcionem informação adicional sobre condições que existiam 
nessa data são refletidos nas demonstrações financeiras. Caso existam eventos materialmente relevantes 
após a data do balanço, são divulgados no anexo às demonstrações financeiras.

Nota 4. Políticas contabilísticas, alterações nas estimativas contabilísticas e erros 
No período abrangido por este relatório, não ocorreram alterações nas políticas contabilísticas, alterações 
nas estimativas contabilísticas e erros, para além das decorrentes da adoção pela primeira vez da NCRF-ESNL.
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Nota 5. Ativos fixos tangíveis

Expresso em Euros
Terrenos e 

Rec 
Naturais

Edifícios e 
Outras 

Construções

Equipamento 
Administrativo

Equipamento de 
Transporte

Total

Custo de aquisição 8 710 198 21 840 458 848 304 88 380 31 487 341
Depreciações acumuladas - (16 896 971) (712 501) (87 100) (17 696 572)
Reclassificação - - 111 272 196 471 307 743 
Valor líquido a 1 de Janeiro de 2019 8 710 198 4 943 487 247 075 197 752 14 098 512 

Adições - - 158 237 352 402 510 639 
Alienações - (3 502 026) - - (3 502 026)
Transferências e abates - - (195 574) - (195 574)
Depreciação - exercício - (797 538) (146 246) (64 567) (1 008 351)
Depreciação- transf. e abates - - 204 807 - 204 807 
Depreciação - alienações - 2 749 208 - - 2 749 208 
Efeito Cambial - - 6 236 857 7 093 
Valor líquido a 31 de Dezembro de 2019 8 710 198 3 393 131 274 535 486 444 12 864 307

31 de Dezembro de 2019
Custo de aquisição 8 710 198 18 338 432 928 475 638 111 28 615 216
Depreciações acumuladas - (14 945 301) (653 940) (151 667) (15 750 908)
Valor líquido a 31 de Dezembro de 2019 8 710 198 3 393 131 274 534 486 444 12 864 307

Terrenos e 
Rec 

Naturais

Edifícios e 
Outras 

Construções

Equipamento 
administrativo

Equipamento de 
Transporte

Total

Custo de aquisição 8 710 198 21 772 848 819 825 89 861 31 392 733
Depreciações acumuladas - (15 918 395) (693 574) (67 451) (16 679 420)
Valor líquido a 1 de Janeiro de 2018 8 710 198 5 854 454 126 251 22 411 14 713 313

Adições - 67 610 50 738 - 118 348
Alienações - - - - - 
Transferências e abates - - (24 118) - (24 118)
Depreciação - exercício - (978 577) (43 564) (19 648) (1 041 789)
Depreciação- transf. e abates - - 24 637 - 24 637
Depreciação - alienações - - - - 
Efeito Cambial - - 1 860 (1 481) 379 
Valor líquido a 31 de Dezembro de 2018 8 710 198 4 943 487 135 804 1 281 13 790 770

31 de Dezembro de 2018
Custo de aquisição 8 710 198 21 840 458 848 304 88 380 31 487 341
Depreciações acumuladas - (16 896 971) (712 501) (87 100) (17 696 572)
Valor líquido a 31 de Dezembro de 2018 8 710 198 4 943 487 135 804 1 281 13 790 770

As aquisições de ativos fixos tangíveis no exercício de 2019, na rubrica Equipamento Administrativo estão essen-
cialmente relacionadas com material informático, mobiliário e outro equipamento administrativo, no âmbito 
dos programas. A rubrica Equipamento de Transporte inclui veículos adquiridos no âmbito dos programas de 
Moçambique.

Os abates efetuados resultam de um processo de verificação física realizada anualmente no âmbito do qual 
procedeu-se a uma reconciliação entre os bens físicos e os constantes nos mapas contabilísticos. Desse pro-
cesso resultou a identificação de diversos bens inexistentes fisicamente e outros totalmente deteriorados. 
Estes bens apresentavam um valor líquido contabilístico irrelevante. Destaca-se ainda a alienação de um edi-
fício localizado em Paris, no montante de 9.100.000 Euro, gerando uma mais valia contabilística de 8.347.182 
Euros. 

Os 307.743 Euros apresentados como reclassificação a 1 de janeiro de 2019 referem-se a ativos fixos tangí-
veis referentes aos projetos de Moçambique, cujos valores no Balanço de 2018 se encontravam apresentados 
como Outros créditos a receber. Este montante não foi reexpresso no comparativo por não se considerar tal 
reexpressão materialmente relevante.
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Nota 6. Estado e outros entes públicos

A Fundação possui saldo a receber do Estado no valor de 7.991 Euros (2018: 491.696 Euros) referente ao IVA 
a Recuperar correspondente a aquisições de imobilizado, obras e alimentação no âmbito do Centro Infantil 
Olivais Sul, enquanto entidade equiparada a IPSS e ao abrigo da legislação em vigor.

O saldo credor do Estado e outros entes públicos detalha-se como se segue:

2019 2018

IRS 53.435 45.645

TSU 69.354 60.085

IS 69.748 40.991

IVA 7.943 - 

FCT/FGCT 272 490

Total 200.751 147.211

   

Nota 7. Outros créditos a receber

A rubrica de Outros créditos a receber detalha-se como se segue: 

Corrente Não Corrente Corrente Não Corrente

AKF Inter-companhias 306 653 - 192 058 - 

Parceiros KCIDADE 328 086 - 786 730 - 

Parceiros ECD 80 015 - 4 720 - 

AKES Moçambique - 11 922 658 - 6 861 410

GE - Global Encounters 102 248 - 103 209 - 

CRSP 598 032 - 2 293 274 - 

Progresso 137 267 - 334 479 - 

Outros 2 393 652 - 23 913 - 

Total Outros Créditos a Receber 3 945 953 11 922 658 3 738 382 6 861 410

2019 2018

A rubrica Parceiros K’CIDADE é constituída, entre outros, pelo montante de 79.891 Euros a receber do ACM no 
âmbito do FAMI, do montante de 31.521 Euros a receber da CML no âmbito do Projeto GABIP na Almirante 
Reis, do montante de 25.000 Euros a receber da SCML e do montante de 18.631 Euros a receber do Portugal 
Inovação Social, no âmbito do Título de Impacto Social no qual a Fundação é investidor social.

A rubrica AKES Moçambique é referente a um valor a receber da AKES Moçambique no âmbito de um emprés-
timo concedido a longo prazo pela Fundação Aga Khan Portugal a essa entidade, para a construção de uma 
Academia em Moçambique. 
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O valor na rubrica CRSP inclui verbas a receber no valor de 134.043 Euros do Ministério das Pescas, no âmbito 
do Projeto CBSG, um montante de 141.909 Euros no âmbito do projeto SPARC, um montante de 81.415 Euros 
relativo ao projeto CCS Global Fund TB/HIV, um valor de 75.263 Euros referente ao Banco Mundial – Educação e 
um valor de 37.677 Euros relativo ao Programa World Food. 

A rubrica Outros inclui um montante a receber das autoridades fiscais em França, referente a reembolso de 
imposto sobre a mais-valia resultante da venda do edifício em Paris, conforme referido na Nota 5.

Nota 8. Inventários
O detalhe de inventários em 31 de dezembro 2019 é como se segue. 

2019 2018

Mercadorias - 56.843

As mercadorias que constavam do inventário a 31 de dezembro de 2018, relacionadas com o evento no âmbito 
das Celebrações do Jubileu de Diamante foram vendidas, pelo que o saldo a 31 de dezembro de 2019 é nulo. O 
CMVMC, no valor de 56.843 Euros, está descrito na Nota 16.

Nota 9. Fornecedores
O valor de 274.289 Euros refere-se essencialmente a fornecimentos no âmbito das atividades programáticas 
da Fundação Aga Khan, os quais serão liquidados no início de 2020. Deste valor, 223.886 Euros são referentes 
ao GE. 

Nota 10. Diferimentos

A rubrica Diferimentos no ativo inclui gastos com seguros e outros, a especializar no ano seguinte, no valor de 
14.305 Euros (2018: 17.142 Euros).

Relativamente aos diferimentos passivos o saldo detalha-se como se segue:

2019 2018

KCIDADE 498.703 132.367

ECD 51.962 22.696

CRSP 99.733 222.498

IABIL 1.089.634 1.202.090

ICT 57.894 - 

Outros 68.580 - 
Total 1.866.506 1.579.651

O montante acima indicado reflete rendimentos a reconhecer no exercício seguinte, em função de atividades 
associadas aos Projetos que irão ocorrer no ano de 2020.
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Nota 11. Outros ativos financeiros e Caixa e depósitos bancários

Os Meios Financeiros Líquidos detalham-se como se segue:

 2019  2018

Caixa 1.271  14.277

Depósitos à ordem 6.779.034  3.605.472

Caixa e Depósitos Bancários 6.780.305  3.619.749

Outros ativos financeiros 12.658.592  10.153.906

Total Meios Financeiros Líquidos 19.438.897  13.773.655
 
Na rubrica Outros ativos financeiros estão registados os ativos financeiros detidos pela unidade portuguesa da 
Fundação, cujo valor de mercado ascende a 12.637.499 Euros a 31 de dezembro de 2019. Durante o exercício 
de 2019 foi reconhecida uma variação de justo valor positiva no montante de 3.006.963 Euros (2018: -610.253) 
decorrente do valor de mercado desses ativos no final do período. 

Nota 12. Fundos patrimoniais
Os movimentos ocorridos no exercício nas rubricas dos Fundos patrimoniais resumem-se:

• Fundos: corresponde ao valor de capital inicial;

• Reservas: valor acumulado resultante da aplicação dos resultados líquidos de anos anteriores, sendo o 
último valor aplicado o correspondente ao resultado do exercício de 2018 no valor de 1.782.668 Euros, que 
inclui a variação de justo valor de 2018 no montante negativo de 610.253 Euros;

• Outras variações nos fundos patrimoniais: corresponde ao valor acumulado do impacto da conversão 
cambial inerente à sucursal da Fundação Aga Khan Portugal em Moçambique, no montante de 129.218 
Euros;

• Resultado líquido do período: no valor de 9.055.266 Euros, inclui a variação de justo valor positiva no mon-
tante de 3.006.963 Euros. 

Nota 13. Outras dívidas a pagar

O total da rubrica Outras dívidas a pagar inclui os seguintes itens:

2019 2018

Credores por acréscimos de gastos 2.193.593 1.559.166
Outros credores 1.584.048 2.032.969

Total Outras dívidas a pagar 3.777.640 3.592.135

 

O saldo de Credores por acréscimos de gastos detalha-se como se segue: 

2019 2018

Remunerações a pagar 378.040 342.890

Auditoria PwC 37.459 25.800
Outros 1.778.094 1.190.475

Total credores por acréscimos de gastos 2.193.593 1.559.166
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A rubrica Remunerações a pagar reflete o gasto com férias e subsídio de férias a liquidar no exercício seguinte.

O saldo de Outros Credores detalha-se como se segue:

 2019 2018

AKF Inter-companhias 200.383 192.706

K'CIDADE 31.756 212.396

ECD 62.573 111.761

Academia em Moçambique - 778

GE - Global Encounters - 324.482
Outros 1.289.336 1.190.846

Total Outros credores 1.584.048 2.032.969

Este saldo inclui valores a regularizar entre a Fundação e entidades com quem estabeleceu protocolos, no 
âmbito do Programa de Infância e K’CIDADE. O Programa de Infância inclui valores adiantados pelo Ministério 
da Solidariedade e da Segurança Social relativamente à comparticipação nos custos com os utentes do Centro 
Infantil dos Olivais.

A rubrica Outros diz respeito a valores por liquidar no âmbito de projetos de parceria em Moçambique.

Nota 14. Vendas e serviços prestados

Os rendimentos provenientes de vendas e serviços prestados detalham-se como se segue:

2018

Vendas e Prestação de Serviços ECD KCIDADE
Global 

Encounters Total Total

Utentes do Centro Infantil 228.789 - - 228.789 230.473

Carta da Diversidade e DLBC 
Sintra

- 46.222 - 46.222 7.523

Outros - - 55.639 55.639 2.276.207

Total 228.789 46.222 55.639 330.650 2.514.204

2019

O montante correspondente aos utentes do Centro Infantil refere-se às mensalidades pagas pelas famílias 
das crianças que frequentam os serviços de creche e pré-escolar do Centro Infantil Olivais Sul. O montante 
referente à Carta da Diversidade e DLBC Sintra inclui receitas de atividades desenvolvidas no âmbito desses 
projetos.

O valor de 55.639 Euros relativo ao Global Encounters inclui vendas de bilhetes para concertos, memorabilia 
e merchandising no âmbito das Celebrações do Jubileu de Diamante de Sua Alteza o Aga Khan. A redução em 
comparação com 2018 deve-se ao facto do evento ter ocorrido em 2018, facto que não se verificou em 2019.

Nota 15. Subsídios, doações e legados à exploração

No âmbito da sua atividade, a Fundação estabelece parcerias com entidades governamentais ao abrigo das 
quais são formalizados acordos de parceria e protocolos de financiamento que incluem a concessão de sub-
sídios. Esses subsídios caracterizam-se como subsídios de exploração na medida em que estão diretamente 
relacionados com a atividade operacional e programática da Fundação e financiam ações previamente acor-
dadas pelas partes, constituindo-se por esse motivo como parte dos proveitos reconhecidos e apresentados 
nas demonstrações financeiras da instituição. 
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Para além dos financiamentos públicos, a Fundação celebrou outros contratos e acordos com outras entida-
des privadas e agências não-governamentais. 

O quadro seguinte apresenta todos os financiamentos e donativos obtidos ao longo do ano: 

2018

Subsídios Portugal Moçambique Total Total
Sua Alteza o Aga 
Khan

7.115.505 1.036.200 8.151.705 7.333.660

Parceiros em Portugal 1.074.977 - 1.074.977 1.318.922

Parceiros em 
Moçambique

- 5.259.428 5.259.428 4.256.627

Outros 39.293 - 39.293 79.504

Total 8.229.775 6.295.629 14.525.404 12.988.713

2019

O quadro seguinte detalha todos os financiamentos e donativos obtidos para a intervenção em Portugal:

2018

Subsídios AKF
Research 
Initiative

Centro Norte 
Sul

ECD e 
Educação KCIDADE

Academia 
Moçambique Total Total

Sua Alteza o Aga Khan 165.135 684.899 50.000 620.652 821.298 4.773.521 7.115.505 6.351.404

SCML - - - 9.000 41.000 - 50.000 50.000

ISS - - - 446.353 - - 446.353 429.707

CCDR-LVT - - - - 31.988 - 31.988 380.543

IEFP - - - - 13.670 - 13.670 24.489

J B Fernandes Memorial 
Trust

- - - - - - - 62.421

Johnson & Johnson 10.090 - - - 27.691 - 37.781 157.004

ACM 24.278 - - 12.247 84.185 - 120.710 65.041

CML - GABIP - - - - 112.068 - 112.068 108.674

CML - BIP ZIP/Redemprega - - - - 44.089 - 44.089 14.359

Projetos Erasmus + - - - 53.626 - - 53.626 26.685

CMOeiras
- - - - 92.796 - 92.796 - 

CMSintra - Idade+ - - - - 19.314 - 19.314 - 

REC - Rights, Equality and 
Citizenship

- - - - 33.951 - 33.951 - 

Título de Impacto Social - 
Portugal Inovação Social

- - - 18.631 - - 18.631 - 

Outros fundos 477 - - 2.635 36.181 - 39.293 79.504

Total 199.980 684.899 50.000 1.163.145 1.358.231 4.773.521 8.229.775 7.749.830

2019
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Os fundos provenientes de Sua Alteza no valor total de 7.115.505 Euros destinaram-se a financiar os proje-
tos de educação de infância e educação, incluindo o contributo para a gestão do Centro Infantil Olivais Sul, 
do Programa de Desenvolvimento Comunitário Urbano, o K’CIDADE, um financiamento de 50.000 Euros ao 
Centro Norte Sul, um financiamento destinado à parceria com a FCT – Research Initiative, no âmbito de um 
apoio à investigação e ao desenvolvimento de iniciativas para a melhoria da qualidade de vida de populações 
em países em desenvolvimento (Research Initiative) e um financiamento para apoiar a construção da Academia 
em Moçambique. 

No âmbito do K’CIDADE, os valores recebidos resultam do estabelecimento de acordos de parceria e protoco-
los com as seguintes entidades:

• CCDR-LVT ao abrigo dos novos Contratos Locais Desenvolvimento Social 4G nos territórios de Vale de 
Alcântara, Pendão-Queluz, Tapada das Mercês-Algueirão, Serra das Minas, Vale de Chelas e Santa Clara;

• Alto Comissariado para as Migrações, ao abrigo do Fundo para Asilo, Migrações e Integração, no âmbito do 
qual a AKF desenvolve o projeto Vidas Plurais;

• Câmara Municipal de Lisboa, ao abrigo de Protocolo para coordenação do GABIP – Gabinete de Apoio 
Bairro de Intervenção Prioritária Almirantes Reis, Projetos BIP ZIP e Projeto Redemprega;

• Instituto do Emprego e Formação Profissional, no âmbito do Programa de Estágios Profissionais;

• Santa Casa da Misericórdia de Lisboa ao abrigo de uma parceria para desenvolvimento de trabalho con-
junto nas freguesias do Beato e Penha de França;

• Johnson & Johnson, para desenvolvimento de trabalho na área dos idosos;

• Câmara Municipal de Oeiras, no âmbito do Projeto On Oeiras, no bairro dos Navegadores e nos bairros da 
Outurela, Portela e S. Marçal;

• Financiamento Europeu REC – Rights, Equality and Citizenship Programme no âmbito do Projeto Diversity 
at Work.

No âmbito do Programa de Educação de Infância, os valores recebidos resultam do estabelecimento de acor-
dos de parceria e protocolos com as seguintes entidades:

• O Instituto de Segurança Social, no âmbito dos Protocolos de Cooperação para a comparticipação por 
criança no âmbito do desenvolvimento das respostas sociais de creche e pré-escolar no Centro Infantil 
Olivais Sul;

• Programa Erasmus + que inclui o financiamento a três projetos: Value, PICAM e Intesys;

• Portugal Inovação Social, no âmbito do Título de Impacto Social no qual a AKF é investidora social.

A rubrica Outros inclui donativos vários de particulares e de empresas ao Programa K’CIDADE e ao Programa ECD.
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O quadro seguinte detalha todos os financiamentos e donativos obtidos ao longo do ano para a intervenção 
em Moçambique: 

2018

Subsídios AKF Moz CRSP IABIL Progresso ICT Total Total

Sua Alteza o Aga Khan 1.036.200 - - - - 1.036.200 982.256

AKF USA  & Fundação 
Cargill

- - - - - - 3.393

AKF Canada & Global 
Affairs Canada 

- 2.102.079 - - - 2.102.079 1.398.730

Banco Mundial - 461.802 - - - 461.802 690.554

Mitsui & Co Europe PLC - 32.309 - - - 32.309 33.355

Fundação MASC - - - - - - 79.315

Norgesvel - - - - - - 70.241

Helvitas - Projeto 
AMCANE

- 96.626 - - - 96.626 37.213

Fundação La Caixa - - - - 103.305 103.305 57.496

Camões Instituto - - - - - 97.837

CCS Global Fund - 
TB/HIV Project 

- 881.594 - 365.279 - 1.246.873 447.926

Ministério das Pescas para 
CBSG Projecto 

- - - - - 156.316

AKF UK para projeto 
CBSG 

107.259 - - - - 107.259 103.600

Embaixada da Noruega - - 1.109.175 - - 1.109.175 930.640

Programa "World Food" - - - - - - 150.010

Total 1.143.459 3.574.410 1.109.175 365.279 103.305 6.295.629 5.238.883

2019

Os fundos provenientes de Sua Alteza no valor total de 1.036.200 Euros destinaram-se a financiar a estrutura 
administrativa da AKF Moçambique. Todos os restantes donativos recebidos dos diversos financiadores desti-
naram-se a financiar os projetos em curso em Cabo Delgado, destacando-se o Programa CRSP que mobilizou 
cerca de 57% do total dos financiamentos recebidos.

Nota 16. Custo das mercadorias vendidas e matérias consumidas

2019 2018

Saldo inicial 56.843 - 
Compras - 173.285 
Saldo final - 56.843 

Custo das mercadorias vendidas e matérias consumidas 56.843 116.442 
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Esta rubrica inclui os valores das mercadorias adquiridas e vendidas no âmbito do evento de celebração do 
Jubileu de Diamante de Sua Alteza o Aga Khan, ocorrido em 2018, designadamente os bens de merchandising 
e memorabilia. 

Nota 17. Fornecimentos e serviços externos 

Os Fornecimentos e serviços externos detalham-se como se segue:

2018

FSE
Gastos de 
estrutura

Programas 
Portugal

Global 
Encounters

Programas 
Moçambique Total Total

Subcontratos 30.365 128.741 - 909.634 1.068.740 695.338

Serviços especializados 112.118 302.542 152.255 58.005 624.920 3.224.277

Materiais 26.027 23.995 - 499.520 549.542 194.632

Energia e fluidos 10.947 55.969 - 40.074 106.990 287.142

Deslocações, estadas e transportes 142.167 31.684 - 438.863 612.714 1.619.029

Serviços diversos 69.956 142.984 72.915 158.565 444.419 9.323.794

Total 391.580 685.915 225.170 2.104.660 3.407.325 15.344.212

2019

O quadro seguinte detalha todos os Fornecimentos e serviços externos relativos à intervenção em Portugal: 

2018

FSE ECD K'CIDADE
Global 

Encounters Total Total

Subcontratos 126.722 2.019 - 128.741 210.203

Serviços especializados 169.828 132.715 152.255 454.797 2.866.309

Materiais 16.252 7.743 - 23.995 26.122

Energia e fluidos 51.423 4.547 - 55.969 249.848

Deslocações, estadas e transportes 16.542 15.142 - 31.684 1.194.653

Serviços diversos 42.993 99.991 72.915 215.899 9.035.541

Total 423.759 262.156 225.170 911.085 13.582.675

2019

A rubrica Subcontratos relativas ao ECD regista os gastos relativos a contratos para o fornecimento das refei-
ções e limpeza no Centro Infantil Olivais Sul.

A rubrica Serviços especializados inclui contratos de prestação de serviços com pessoas singulares e coletivas 
no âmbito da atividade corrente dos vários projetos. 

A rubrica Outros Serviços relativa ao Global Encounters inclui custos remanescentes relativos a aluguer de espa-
ços e equipamento para realização do evento de Celebração do Jubileu de Diamante que teve lugar no Parque 
das Nações, em 2018. A variação ocorrida refere-se igualmente ao mesmo evento que teve lugar em 2018.
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O quadro seguinte detalha todos os Fornecimentos e Serviços Externos relativos à intervenção em 
Moçambique:

2018

FSE CRSP IABIL Progresso ICT Total Total

Subcontratos 411 335 126 653 365 279 6 368 909 634 437 481 

Serviços especializados 51 419 6 585 - - 58 005 120 311 

Materiais 295 907 203 613 - - 499 520 147 897 

Energia e fluidos 24 722 15 352 - - 40 074 26 367 

Deslocações, estadas e transportes 362 656 73 837 - 2 370 438 863 335 083 

Serviços diversos 127 197 31 368 - - 158 565 178 377 

Total 1 273 235 457 408 365 279 8 737 2 104 660 1 245 517

2019

Os Programas em Moçambique incluem despesas várias de gestão e desenvolvimento dos projetos, sendo que 
em Serviços Diversos incluem-se os custos associados aos veículos.

Nota 18. Gastos com o pessoal

A Fundação contava a 31 de dezembro de 2019 com um total de 187 colaboradores remunerados, 87 em 
Portugal e 100 em Moçambique, distribuídos pelos vários Projetos da seguinte forma:

2019 2018

AKF Portugal - Administrativo 7 6

AKF Moçambique - Administrativo 15 14

ECD - Programático 47 46

KCIDADE - Programático 33 36

GE - Global Encounters 0 1

CRSP - Programático 66 90

IABIL - Programático 19 15

Total de colaboradores 187 208
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Os Gastos com o pessoal detalham-se como se segue: 

2019 2018

AKF Portugal - Administrativo 745 844 423 460

AKF Moçambique - Administrativo 972 433 903 608

ECD e Educação - Programático 960 648 1 001 494

KCIDADE - Programático 1 030 762 1 038 614

GE - Global Encounters 6 785 36 248

CRSP - Programático 1 365 439 1 178 363

IABIL - Programático 331 760 281 278

Total 5 413 671 4 863 065

Em dezembro de 2019, a composição dos órgãos sociais da Fundação era a seguinte:

Conselho de Administração, composto pelos seguintes membros:

• Presidente: Príncipe Karim Al Husseini, Sua Alteza o Aga Khan;

• Vogal - Príncipe Amyn Aga Khan 

• Vogal – Princesa Zahra Aga Khan

• Vogal – Príncipe Rahim Aga Khan

• Vogal – Jane Piacentini-Moore

• Vogal – Alan Abela

• 

Conselho Nacional, composto pelos seguintes membros:

• Presidente: Carim Jafar

• Vice-presidente para Moçambique: Anil Abbas Hudda

• Membros: Sérgio Barroso, Ana Paula Fernandes, Amin Zainulabedin Rawjee, Rahim Firozali Samji

Fiscal Único: PricewaterhouseCoopers & Associados - SROC, Lda.

Todos os membros do Conselho de Administração e Conselho Nacional exercem as suas funções a título de 
voluntariado não remunerado. 
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Nota 19. Outros rendimentos 

Os Outros rendimentos detalham-se como se segue: 

2019 2018

Diferenças de câmbio favoráveis 289.685 146.204

Global Encounters 146.668 10.559.523

Outros 10.377.225 838.189

Total 10.813.578 11.543.916

A rubrica Outros financiamento de doadores para custos administrativos dos projetos em Moçambique 
(199.800 Euros), a mais-valia resultante da venda de um edifício propriedade da Fundação em Paris (8.347.182 
Euros) e donativos recebidos no âmbito das comemorações do Jubileu de Diamante de Sua Alteza o Aga Khan 
(1.430.251 Euros).

Nota 20. Outros gastos

Os gastos ocorridos no decurso de 2019 detalham-se como se segue: 

2019 2018

Research Initiative 684.899 684.904

K'CIDADE 161.726 251.260

ECD 12.407 34.866

Centro Norte Sul 50.000 50.000

GE - Global Encounters 45.656 113.461

CRSP e IABIL 1.013.103 1.489.588

Academia em Moçambique 16.761 43.327

Outros 7.877.128 654.875

Total 9.861.679 3.322.281

• Os gastos do K’CIDADE incluem as ações desenvolvidas pelos parceiros da Fundação no âmbito dos CLDS, 
em cada território, bem como as ações desenvolvidas pelos parceiros do projeto FAMI – Vidas Plurais; 

• Inclui também o financiamento à Fundação para a Ciência e Tecnologia, no âmbito do Research Initiative;

• O valor de 1.013.103 Euros referente aos projetos CRSP e IABIL diz respeito a custos associados à formação 
disponibilizada no âmbito das atividades programáticas;

• A rubrica Outros inclui o valor de 6.000.000 Euros transferidos para o Imamat Ismaili, conforme decisão 
do Conselho de Administração da Fundação.  

Nota 21. Juros e rendimentos similares obtidos

A rubrica de juros e rendimentos similares obtidos no valor de 126.541 Euros (2018: 33.878 Euros) corresponde 
aos juros dos fundos de investimento referidos na Nota 11. 
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Nota 22. Compromissos e Contingências

Ativos contingentes

A Fundação não apresenta à data do balanço do exercício findo em 31 de dezembro de 2019, ativos contingentes.

Passivos Contingentes

A Fundação tem assinado um contrato de financiamento a favor da AKES Moçambique para a construção de 
uma Academia em Moçambique, no total de 29 milhões de euros, tendo a esta data já financiado cerca de 12 
milhões de euros (Nota 7). Este contrato estabelece ainda que, caso venha a ser necessário, a Fundação finan-
ciará adicionalmente a AKES Moçambique num valor até 6 milhões de euros para o projeto da Academia - a 
esta data não temos elementos que nos indiquem que este exfluxo adicional seja provável.

De referir que Sua Alteza o Aga Khan dotou a Fundação dos fundos necessários para o financiamento disponi-
bilizado até à data à AKES Moçambique.

Nota 23. Acontecimentos após a data do balanço
A 11 de março de 2020, a COVID-19 foi considerada uma Pandemia pela Organização Mundial de Saúde. Nesse 
contexto, o Governo declarou o estado de emergência nacional vigente a partir de 18 de março e decretou o 
encerramento das atividades educativas presenciais, desde 16 de março. Este facto obrigou a uma reestru-
turação da atividade de Fundação em termos gerais e em particular a atividade do Centro Infantil Olivais Sul 
(CIOS).

Nos restantes projetos em desenvolvimento, houve uma adaptação dos planos de ação ao teletrabalho, man-
tendo-se o nível de atividade ajustado à nova realidade e desenvolvendo ações com vista a contribuir para 
minorar os efeitos nas comunidades vulneráveis com quem trabalhamos. Para além do plano de contingência 
em vigor, a Fundação desenvolveu igualmente um plano de regresso ao trabalho que entrou em vigor no dia 
30 de abril onde estão delineadas as diretrizes e medidas de proteção para um regresso aos escritórios, às 
atividades comunitárias, Centro Infantil Olivais Sul e centros comunitários geridos pela Fundação junto de 
parceiros locais.  

Em Moçambique foram também introduzidas medidas no mês de abril do ano corrente, com a entrada em 
vigor do Decreto Presidencial n.º 11/2020, ratificado pela Assembleia da República através da Lei n.º 1/2020, 
de 31 de março que decreta o Estado de Emergência devido a pandemia da COVID-19 com término no dia 30 
de maio de 2020.

Ciente do contexto de risco, a AKF Moçambique tomou medidas proativas tendo introduzido restrições no 
acesso ao escritório através do regime de trabalho remoto (a partir de casa) e a paralisação temporária das 
atividades de campo em todos os projetos da Fundação durante este período. 

Nota 24. Proposta de aplicação do resultado líquido do período
O Conselho Nacional propõe que o resultado líquido positivo do período, no montante de 9.055.266 Euros, seja 
transferido para Reservas. 

Lisboa, 30 de junho de 2020

   

 O Presidente do Conselho Nacional O Diretor Executivo O Contabilista Certificado

 Carim Jafar Karim Merali Karim Shamsudin
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